
TOVAR&PREDAJ #69 1–2/23 3.50€ Odr.2011
100 %
spája!

tovarapredaj.sk

Paletová preprava  /  Celovozová preprava  /  Obaly 
Skladová logistika  /  Letecká a námorná preprava

www.geis.sk

6436_GEIS_inzerce_240x220_SK-3.indd   1 31.01.2022   20:41

96 %
obchodníkov 
z tradičného 
trhu dostáva 
pravidelne 
časopis 
Tovar&Predaj

Z obsahu...
Ako sa darí 
maloobchodu
v Česku? str. 24
Potraviny 
nepatria
na skládky str. 30  
Free from 
skúšajú aj tí, 
čo nemusia str. 42  
Čoskoro prekonáme 
hranicu sto 
predajní str. 20  
Výmena chladničky 
zredukuje
náklady str. 48  



*  Čísla vychádzajú z prieskumu realizovaného agentúrou MNFORCE v roku 2021. 

?????

 62 % spotrebiteľov má väčšiu dôveru k produktom, 
ktoré sú ocenené v nezávislých testoch.*

Nominujte svoje inovácie, zvíťazte 
nad konkurenciou a získajte titul 
Voľba spotrebiteľov - Najlepšia novinka 2023!

Registrujte do 31. 3. 2023.

REGISTRÁCIA DO PROGRAMU 
VOĽBA SPOTREBITEĽOV 
OTVORENÁ! TENTO ROK 
PRVÝKRÁT ZADARMO!

*  Čísla vychádzajú z prieskumu realizovaného agentúrou MNFORCE v roku 2021. 

SPOTREBITELIA VOLIA,

             PREDAJE RASTÚ!

PRE ÚSPECH VAŠICH NOVINIEK KONTAKTUJTE:
VERONIKA TREMBÁČOVÁ
projektová manažérka, +421 902 819 991
veronika.trembacova@@atoz.sk

www.volbaspotrebitelov.sk  
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ÚVODNÍK

PALEC HORE!

PALEC DOLE!

Všetky 
názory 

a podnety 
vítam!

Pošlite 
mi e-mail 
alebo sa 
podeľte 
o svoje 
úvahy 
na našom 
webe!

tatiana.kapitanova@atoz.sk
www.tovarapredaj.sk

PETR HŘÍBAL,
šéfredaktor Zboží&Prodej,
petr.hribal@atoz.cz

TATIANA KAPITÁNOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA

O bchody s fast fa-
shion nenavštevu-
jem často. Dalo 
by sa povedať, že 
skoro vôbec. Sú 
za tým ekologické 

i etické dôvody, ale tiež to, že hľadám 
nadčasový dizajn, ktorý vydrží dlhšie 
ako jednu sezónu. „Rýchla móda“ však 
prináša nové kolekcie skoro každý týž-
deň. A možno sa mýlim, no nemyslím si, 
že huňaté rybárske klobúčiky na každo-
denné nosenie tu s nami budú aj o päť 
rokov. 

Keď som si nedávno potrebovala kúpiť 
zimný kabát, moje kroky preto viedli 
k tradičnému slovenskému výrobcovi. 
Bol prvý februárový víkend a na moje 
sklamanie som si v predajni nič nekúpi-
la. Výber bol podstatne zúžený a z tých 
niekoľko kabátov, čo tam boli, nemali 
moje číslo. Predavačka mi oznámila, že 
toto je všetko a viac už nebude. Jediné, 
čo môžem urobiť, je overiť si dostupnosť 
vytúženého kabáta v inej predajni tejto 
značky. Vraj pred Vianocami by som si 
bola určite vybrala. Verím, ale netušila 
som, že môže byť problém kúpiť si 
kabát uprostred zimy. 

MEDZITÝM 
V ČESKEJ REPUBLIKE...

Rychlá móda, rychlé kolekce, rychlý výběr… 
To není nic pro mě. Než si něco koupím na 
sebe, mnohokrát zvážím všechna pro a pro-
ti. Teprve po přesvědčení sebe sama, že jiná 
možnost než cesta do obchodu už není, 
odhodlám se vyrazit. A pokud mi ochotná 
prodavačka sama od sebe nenabídne po-
moc při výběru, projdu několik zkušebních 
kabinek, protože si nejsem jist, jestli to není 
špatné světlo nebo křivé zrcadlo, co mi napo-
vídá, že to, co mám na sobě, není to pravé. 
A teprve až když že si mě pracovníci obchodu 
přeměřují podezíravými pohledy, mířím k pok-
ladně. Sezonu ale většinou ještě stihnu…

Keďže som bola v nákupnom centre, 
šla som skúsiť šťastie aj do fast fashion 
predajní, veď tí šijú naozaj vo veľkom. 
Tu som však zažila ešte väčšiu blamáž. 
Keď som po márnom hľadaní medzi 
trenčkotmi a sakami oslovila predavačku 
s otázkou, kde majú zimné kabáty, iba 
rozpačito pokrútila hlavou, že už nie sú. 
Pripomenulo mi to zážitok, keď som si 
chcela kúpiť topánky na jesenné dni, no 
v obuvi mali už iba zimné čižmy.

Zákazník potrebuje neustále niečo nové, 
aby mohol skúšať, objavovať a mal dôvod 
sa do predajne vracať. Len neviem, či sa 
táto snaha o inovácie v niektorých 
prípadoch nestala pretekmi. Zákazníci 
ako ja sa potom nestihnú postaviť ani len 
na ich štart. Keď chcem stačiť rýchlosti 
tejto doby, neostáva mi nič iné – musím 
vytiahnuť prechodný kabát a dúfať, že 
nezamrznem.

 Móda
 Sezónnosť
 Neskoro

Privysoká rýchlosť
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Martin Polák 
hovorí o plánoch 
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Stretnutie

Novinky v in-store 
propagácii 12
Paríž hostil 
prestížny veľtrh SIAL 14
Špecialisti na logistiku 
diskutovali 
o rastúcich nákladoch 34

Výmena chladničky 
zredukuje náklady 48

Vybavenie 
predajne

Keď narazíte na tento kód, 
bez váhania ho využite! 

100 % pokrytie všetkých segmentov FMCG maloobchodu a veľkoobchodu

Inšpirácia

Téma 
vydania

Obchodníci musia 
zabudnúť na skládky 30

TOP 50

Český obchod 
v čase zmien 24

Barometer 5
Stručne  8
Pozdrav z Rigy 10
Nevynechajte 16
Kto je kde? 17 
Blog 18

Čo sme 
videli…

CatScan

Počas Veľkej noci 
si zákazníci doprajú 36
Pečivo láka vzhľadom, 
vôňou aj zložením  40
Free from skúša 
skoro každý 42
Čapovaná drogéria 
sa zasekla 46
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Prelom rokov priniesol 
ďalšie zdražovanie

 Priemerná hodnota spotrebného koša 
meraného spoločnosťou ppm factum sa 
v období  december 2022 až január 2023 zvý-
šila na 92,33 eur, čo v porovnaní s minulou 
periódou október – november 2022 predsta-
vuje nárast o 2,17 %, keď sa priemerná hod-
nota pohybovala na úrovni 90,37 eur.

K navýšeniu cien došlo vo ôsmich z deviatich 
sledovaných obchodných reťazcov. V porovnaní 
s predchádzajúcim obdobím si zákazníci najviac 
priplatili za vybrané výrobky zo spotrebného koša 
v predajniach Coop Jednoty, kde došlo k výrazné-
mu navýšeniu cien v priemere o 4,54 %. Naopak, 
v reťazci Lidl došlo k miernemu poklesu priemer-
nej ceny koša, a to o 0,28 %.

V období december 2022 – január 2023 došlo 
k nárastu cien v dvoch z troch sledovaných ka-
tegórií. Najvyšší nárast zaznamenala kategó-
ria kozmetického a drogistického tovaru, a to 
o 4,81 %. Koloniálny tovar sa predával drahšie 
v priemere o 2,97 %. Pri čerstvých výrobkoch 
došlo k miernemu poklesu, konkrétne o 0,19 %. 
V sledovanom období poklesli priemerné akciové 
ceny v dvoch kategóriách, pri kozmetickom a dro-
gistickom tovare to bol rapídny pokles v priemere 
o 36 %, pri koloniálnom tovare o 5 %. 

Okrem Metra, kde sa priemerná cena spotrebné-
ho koša pohybovala na úrovni 73,26 eur, mohli 
zákazníci najlacnejšie nakúpiť v Lidli za priemernú 
cenu 89,94 eur. 

TOP 10 POTRAVINÁRSKYCH KATEGÓRIÍ

(SR, Potraviny a obchody so zmiešaným tovarom s výnimkou Metra)

Medziročná zmena hodnoty predaja (10/2022 vs. 10/2021, v %)

TOP 10 NEPOTRAVINÁRSKYCH KATEGÓRIÍ

(SR, Potraviny a obchody so zmiešaným tovarom + drogérie s výnimkou Metra)

Medziročná zmena hodnoty predaja (10/2022 vs. 10/2021, v %)

2,17 %
 Priemerná hodnota spotrebného koša počas 
mesiacov december a január stúpla o 2,17 %.

92,33 eur

 Priemerná hodnota spot-
rebného koša v období decem-
ber – január bola 92,33 eur.

Najpropagovanejšou značkou čističov 
do domácnosti je Ajax
 Absolútnou jednotkou v kategórii čistiacich prostriedkov pre domácnosť je značka Ajax 
(Colgate-Palmolive, 34 %) nasledovaná značkami Mr. Proper (Reckitt Benckiser, 17 %) a Cillit 
(Reckitt Benckiser, 11 %). Viac než štvrtinu celkového reklamného výkonu v kategórii čistia-
cich prostriedkov do kúpeľne tvorí Cif (Unilever, 28 %), druhou najpropagovanejšou značkou 
sledovanej kategórie je Savo (Unilever, 22 %) a top 3 sa stala značka Bref (Henkel, 14 %). 

Najvyšší reklamný výkon v kategórii čistiacich 
prostriedkov do kuchyne uskutočnila značka Well 
Done rovnomenného producenta (22 %), druhou 

najpropagovanejšou bola značka Jar (Procter & 
Gamble, 21 %) a tretím najpropagovanejším bol 
Cif (Unilever, 11 %). Najpropagovanejšími znač-
kami v kategórii čistiacich prostriedkov na podla-
hu je trojica značiek Savo (Unilever, 26 %), Alex 
(Marca, 21 %) a Pronto (SC Johnson, 19 %). 

Viac než štvrtinu celkového reklamného výkonu 
v kategórii čistiacich prostriedkov na WC usku-
točnila značka Domestos (Unilever, 33 %), za pä-
tinou reklamného výkonu sledovanej kategórie 
stojí značka Bref (Henkel, 20 %) a propagačnou 
top 3 sa stala značka Duck WC (SC Johnson, 
16 %). Tretinu reklamného výkonu kategórie 
drôtenky a čistiace hubky na hrnce uskutočnila 
značka Spontex (Mapa Spontex, 33 %), ktorá je 
zároveň lídrom kategórie hubiek a utierok na riad 
(22 %). 

Domestos 33 %
Bref 20 %

Duck WC 16 %
Savo 9 %

Fixinela 9 %
Frosch 3 %

WC Net 1 %
Ostatné 9 %

Najpropagovanejšie značky 
čistiacich prostriedkov na WC
(Reklamný výkon v období 01/2022 – 12/2022)

Ďalšie dáta sledujte v dvojtýždennom 
newsletteri TaPnews a na www.tovarapredaj.sk

Október priniesol výrazný medziročný rast 
dekoratívnej kozmetiky

Liehoviny 0,4 %

Syr 11,1 %

Pivo −5,1 %

 Čokoládové cukrovinky 0,5 %

 Sušienky a oblátky 4,9 %

Mlieko 18,5 %

 Maslá a margaríny 39,2 %

 Slané pochutiny 10,5 %

Káva 4,1 %

 Balená voda −2,4 %

 Papierové produkty 4,9 %

 Krmivo pre zvieratá 17,2 %

 Starostlivosť o vlasy 10,6 %

 Pracie prostriedky  −0,4 %

 Čistiace prostriedky 0,6 %

 Ústna hygiena 5,2 %

 Starostlivosť o pleť 11,9 %

 Osobná hygiena 0,4 %

 Dekoratívna kozmetika  30,7 %

 Starostlivosť o dieťa −4,4 %

Vývoj cien spotrebného koša (v EUR)
50. 52. 2. 4.

Kraj 93,97 94,11 99,02 98,40
Coop Jednota 
Supermarket 91,80 92,98 95,42 97,87

Kaufland 88,63 91,07 92,58 101,94
Lidl 88,26 92,35 90,44 92,85
Metro 73,51 74,07 73,73 75,43
Coop Jednota 
Tempo  92,73 91,59 102,39 94,49

Terno Plus 92,28 93,60 97,42 97,56
Tesco Expres 98,67 99,60 99,62 100,11
Tesco HM 96,43 94,97 97,31 97,80
Vývoj cien v období 28. 11. 2022 – 29. 1. 2023
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Obchodníci uplynulé roky čelili mnohým prekážkam a neľahkým 
situáciám, tie však so sebou priniesli aj nové výzvy a príležitosti. 

Zložitá doba, v ktorej žijeme, sprevádzaná infláciou, rastúcimi nákladmi 
na prevádzku obchodu, stúpajúcimi cenami tovaru i celkovou neistotou, 

si vyžaduje prehodnotiť zaužívané návyky a hľadať nové príležitosti. 
Ako si udržať zákazníkov alebo získať nových aj v tejto situácii? 

NENECHAJTE SI UJSŤ JEDINÉ TOHTOROČNÉ 
STRETNUTIE SLOVENSKÉHO OBCHODU!

TENTOKRÁT NA TÉMU

22. – 23. 3. 2023
DOUBLETREE BY HILTON KOŠICE 

ODKROJTE SI VÄČŠÍ KUS KOLÁČA
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NENECHAJTE SI UJSŤ JEDINÉ TOHTOROČNÉ 
STRETNUTIE SLOVENSKÉHO OBCHODU!

TENTOKRÁT NA TÉMU

14.00 – 24.00 SPRIEVODNÝ PROGRAM
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14.00 EXKURZIA DO PIVOVARU ŠARIŠ
•  Pohľad do zákulisia výroby
17.30  REGISTRÁCIA NA VEČERNÚ PÁRTY

18.00 VEČERNÁ PÁRTY
•  Neformálne stretnutie maloobchodníkov, 

centrál MO aliancií, družstiev, veľkoobchodov 
a dodávateľov    

•  Prezentácia partnerov pri stánkoch, možnosť 
nadviazania nových kontaktov, bohatý raut 

• Hudobné vystúpenie kapely Ukitas

ZLATÍ PARTNERI: 

Ďakujeme partnerom, ktorí sa ako prví pripojili ku kongresu Samoška.

BRONZOVÍ PARTNERI: PARTNER VEČERA: ŠPECIÁLNI 
PARTNERI: 

ODBORNÍ PARTNERI: 

MEDIÁLNI PARTNERI: ORGANIZÁTOR:ZÁŠTITA: 

STRIEBORNÍ 
PARTNERI:

9.00 – 15.45 Z ODBORNÉHO PROGRAMU
ÚVODNÉ SLOVO

O ŠŤASTÍ A ŽIVOTNEJ SPOKOJNOSTI 
•  Ako bojovať proti stresu?
• Spokojnosť a šťastie z pohľadu vedy
• Praktické odporúčania, ako viesť spokojný život  

PANELOVÁ DISKUSIA: 
PATRIA POTRAVINY DO KAŽDEJ DEDINY?
•  Potravinové púšte na Slovensku
•  Vplyv súčasnej ekonomickej a energetickej situácie na chod predajní
•  Ako pristúpiť k prevádzke obchodu, aby nebol len prvou pomocou?
• Ide o biznis alebo sociálnu službu?

Ďalší panelisti sa dohadujú.

8.00 – 9.00
REGISTRÁCIA, RANNÁ KÁVA, NETWORKING

8.00 – 15.45
PREZENTÁCIA PARTNEROV

KRÍZA AKO PRÍLEŽITOSŤ 
•  Spotrebitelia prehodnocujú svoje zvyky a menia nákupné správanie. 

Vzrástla ochota striedať miesto nákupu. Ako to môžu 
obchodníci využiť?

•  Ako zmeniť stratégiu v nasledujúcom roku až dvoch na základe 
súčasnej typológie zákazníkov?

• Výsledky štúdie Crisis Monitor

PRÍBEHY ÚSPEŠNÝCH MALOOBCHODNÍKOV 
VO VIDEOREPORTÁŽACH 
•  Slovenskí maloobchodníci nechajú účastníkov kongresu Samoška 

nahliadnuť pod pokrievku svojho podnikania

PAVOL MIKUŠIAK 
VICEPREZIDENT, 
ZVÄZ OBCHODU SR

RADEK PTÁČEK 
KLINICKÝ PSYCHOLÓG A PROFESOR 
LEKÁRSKEJ PSYCHOLÓGIE

LADISLAV CSENGERI 
FMCG & CONSUMER PANEL 
& SERVICES DIRECTOR CZ & SK, GFK

MICHAL 
KALIŇÁK 
ÚSTREDNÝ RIADI-
TEĽ KANCELÁRIE, 
ZDRUŽENIE MIEST 
A OBCÍ SLOVENSKA

ŠTEFAN 
MÁCSADI
PREDSEDA 
PREDSTAVENSTVA, 
COOP JEDNOTA 
NOVÉ ZÁMKY

ĽUBOSLAV 
BUDAI
RIADITEĽ 
MALOOBCHODU, 
CBA KOMFOS

MIROSLAV 
MICHEĽ 
MAJITEĽ, 
CBA KOMFOS

JAKUB 
GRAJCIAR
PREDSEDA 
DRUŽSTVA, 
ZRNKO

VRATKO 
STRMEŇ
MAJITEĽ, FRESH 
HOREHRONIE, 
PODBREZOVÁ

PRÍĎTE AJ VY DISKUTOVAŤ O TOM, KDE HĽADAŤ NOVÉ PRÍLEŽITOSTI.
www.samoska-kongres.sk/registracia
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Billa otvorila 
logistické 
centrum 
za 39‚5 milióna

  Rok po poklepaní základného kameňa 
otvára Billa nové logistické centrum v Seredi 
s investíciou v objeme 39‚5 milióna eur. Areál 
na zelenej lúke s rozlohou 138 202 metrov 
štvorcových vyrástol v priemyselnej zóne 
mesta Sereď a je porovnateľný s rozlohou 
20 futbalových ihrísk. Spoločnosť Billa otvo-
rila v posledných siedmich rokoch 49 pre-
dajní, pričom v raste pokračuje. Tempo ex-
panzie rozhodlo o vybudovaní nového 
centrálneho skladu.

V porovnaní s pôvodným centrálnym skladom 
v Senci má logistické centrum v Seredi o 74 % väč-
šiu skladovú plochu (28 500 metrov štvorcových). 
Skladová kapacita sa navýšila o 47 %, s možnos-
ťou uskladniť až 23 000 ton tovaru v rôznych tep-
lotných rozmedziach. „Investíciu sme realizovali 
výhradne z vlastných zdrojov a zo zdrojov nášho 
materského koncernu REWE. Za tridsať rokov, od-
kedy podnikáme na Slovensku, sme preinvestovali 
už takmer sedemsto miliónov eur a v odvážnych 
plánoch pokračujeme,“ hovorí Arnd Riehl, gene-
rálny riaditeľ Billy. Ako pokračuje, investície najbliž-
ších rokov sa budú týkať technológií a zariadení, 
ktoré spoločnosti pomôžu do roku 2030 znížiť 
emisie skleníkových plynov o tridsať percent a do 
roku 2040 dosiahnuť uhlíkovú neutralitu. Okrem 
nového logistického centra v Seredi bude naďalej 
fungovať regionálny sklad v Petrovanoch, ktorý 
zásobuje predajne na východe Slovenska. 

Nová predajňa Kraj 
pribudla v Stupave

  Mesiac a pol po spustení predajne Kraj 
v Petržalke na Nobelovom námestí spoloč-
nosť Terno real estate otvorila v závere janu-
ára ďalšiu. V poradí 31. prevádzka potravín sa 
nachádza v Stupave na Železničnej ulici. Zá-
kazníci v obchode s rozlohou 435 metrov štvorco-
vých nájdu bežné potraviny od lokálnych dodáva-
teľov, zdravý sortiment pre ľudí s aktívnym 
životným štýlom, produkty určené ľuďom s potra-
vinovými intoleranciami a alergiami, ale aj nepo-
travinový sortiment základných hygienických po-
trieb. Prácu v potravinách si našlo desať ľudí. Pri 
príležitosti otvorenia novej predajne si Kraj pre 

STRUČNE

tegórii Privátne značky. K ďalším privátnym 
značkám patrí tiež rad K-take it veggie zložený 
z rastlinnej stravy a K-free pre ľudí, ktorí majú 
špeciálne požiadavky na produkty bez lepku 
a laktózy.

Koncept predajne sa nachádza na ploche 
2 592 metrov štvorcových a patrí k nemu 218 par-
kovacích miest. Pri pokladniciach sa nachádza 
infopult pre služby zákazníkom a súčasťou sú aj 
samoobslužné pokladnice. Predajňa vo Veľkom 
Mederi je ďalšou prevádzkou vybavenou fotovol-
tickým systémom na výrobu elektrickej energie zo 
slnečného žiarenia. Vďaka využitiu alternatívnych 
zdrojov energie spotrebuje reťazec v týchto pre-
dajniach približne o 15 – 20 % menej elektrickej 
energie ročne. Priestory disponujú úspornými LED 
svietidlami. Tento typ osvetlenia ušetrí v prevádz-
kach až štvrtinu energie. To celkovo predstavuje 
zníženie emisií oxidu uhličitého o 3 500 ton ročne. 
Vykurovanie a klimatizáciu predajňa rieši inštalo-
vanými tepelnými čerpadlami a využitím odpado-
vého tepla z technológie priemyselného chladenia.

Aké úsporné opatrenia v čase zvyšovania ná-
kladov za energie volia obchodníci, si prečí-
tate v časopise Tovar&Predaj 11 – 12/2022 na 
str. 20 a na www.tovarapredaj.sk v sekcii 
Publicistika. 

Coop Jednota buduje 
nabíjacie stanice

  Na základe novely zákona o energetickej 
hospodárnosti budov bola zavedená povinná 
predpríprava a výstavba nabíjacích staníc pre 
nové nebytové budovy a významne obno-
vené nebytové budovy. Nabíjacie stanice sú 
v systéme Coop Jednoty súčasťou environ-
mentálnej stratégie. Nariadenie platí pre budovy 
s viac ako 10 parkovacími miestami, ktoré musia 
disponovať aspoň jednou nabíjacou stanicou elek-
trických vozidiel. Novelou sa tiež upravuje, že 
všetky nebytové budovy s viac ako 20 parkovacími 

kupujúcich prichystal ochutnávku rôznych domá-
cich produktov. Zákazníci sa mohli registrovať do 
vernostného programu, ktorý ponúka niekoľko 
benefitov. „S vernostnou kartou Kraj môžu zákaz-
níci získať zľavu až do výšky desať percent z ceny 
nákupu. Okrem toho majú možnosť využívať extra 
výhody v čase svojich sviatkov, akými sú meniny 
a narodeniny. Seniori majú automaticky aktivo-
vanú dodatočnú zľavu z nákupu,“ uvádza Marek 
Koštrna, marketingový manažér spoločnosti Terno 
real estate. 

DoDo otestovalo 
v Maďarsku 
doručovanie 
pomocou dronov

  Spoločnosť DoDo, ktorá zabezpečuje lo-
gistiku poslednej míle, spustila v Maďarsku 
spoločne so sieťou drogérií Rossmann pilotný 
projekt doručovania objednávok pomocou 
dronov. Štart a cieľ boli od seba 15 kilomet-
rov. Zásielku sa podarilo pomocou dronu do-
ručiť za 14 minút. Cieľom testovacieho letu bolo 
zistiť, za aký čas je možné tovar dopraviť pri zacho-
vaní stopercentnej bezpečnosti. Spoločnosť DoDo 
skúmala jednotlivé fázy doručovania od prípravy 
dronu na vzlet až po pristátie v cieľovej destinácii. 
V priebehu pilotného letu neboli zatiaľ doručované 
reálne zásielky. Dron letel priemernou rýchlosťou 
50 kilometrov za hodinu vo výške dvadsať až päť-
desiat metrov. Hmotnosť potenciálnej zásielky 
nemá významný vplyv na rýchlosť letu dronu, 
preto sú výsledky simulácie z pohľadu parametrov 
letu presné. Využívanie dronov podlieha v súčas-
nosti prísnym predpisom nielen na vnútroštátnej 
úrovni, ale aj z pohľadu regulácií EÚ. 

Kaufland má 
75 predajní

  Kaufland rozšíril svoju sieť o novú pre-
dajňu vo Veľkom Mederi a aktuálne ich má na 
Slovensku už sedemdesiatpäť. Zákazníci si 
môžu vyberať z viac ako tisícky produktov 
značky K-Classic, ktorú vlani spotrebitelia 
v marketingovom prieskume Dôveryhodné 
značky ocenili ako Najdôveryhodnejšiu v ka-
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NESMIETE CHÝBAŤ, ZAREGISTRUJTE SA VČAS: 
WWW.SAMOSKA-KONGRES.SK

O šťastí a životnej spokojnosti
O tom, ako bojovať proti stresu 
a ako viesť spokojný život, pútavo prehovorí 
Radek Ptáček, uznávaný český klinický 
psychológ, psychoterapeut a profesor 
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miestami musia byť o dva roky vybavené aspoň 
jednou nabíjacou stanicou pre elektromobily. 
Coop Jednota sa pri výstavbe alebo rekonštrukcii 
prevádzkových jednotiek orientuje primárne na 
prípravu infraštruktúry pre dodatočnú montáž na-
bíjacích staníc. „Okrem zákonnej povinnosti budu-
jeme nabíjacie stanice aj pri existujúcich predaj-
niach v záujme neustáleho zlepšovania služieb 
zákazníkom. Začiatkom minulého roka sme cen-
trálne zabezpečili dvanásť kusov 50 kW nabíjacích 
staníc pre potreby systému Coop Jednoty, z kto-
rých polovica bola už uvedená do prevádzky. Pri 
zvyšných šiestich nabíjacích staniciach prebiehajú 
rokovania na regionálnych úrovniach o konečnom 
mieste inštalácie,“ informuje Michal Švrček, riadi-
teľ sekcie IT a služieb Coop Jednoty Slovensko. 

Podiel privátnych 
značiek dosahuje 
rekord

  Potravinárska komora Slovenska (PKS) 
uskutočňuje už od roku 2013 prieskum po-
dielu vystavenia privátnych značiek potravín 
na pultoch obchodov. Ten                                                                                                                                                                                                                                                                 v roku 2022 dosia-
hol podiel 25‚6 %, pričom oproti roku 2021 
narástol o 0‚5 percentuálneho bodu. Vlani 
tak bola nameraná najvyššia hodnota od 
spustenia prieskumu. PKS predpokladá, že 
tento trend bude vzhľadom na súčasnú inflá-
ciu prudko stúpať.

Prieskum uskutočnila agentúra Go4insight osob-
ným zberom dát v 360 predajniach potravinových 
reťazcov na celom Slovensku. Terénny zber údajov 

prebiehal v mesiacoch marec a apríl 2022. Podiel 
vystavených privátnych značiek je v posledných 
piatich rokoch skôr stabilný. Hoci veľmi mierny 
nárast v posledných dvoch rokoch môže zname-
nať aj začiatok rastového trendu. Podiel vystavenia 
výrobkov pod privátnou značkou dosiahol úroveň 
25‚6 %, čo je dosiaľ najvyššia nameraná hodnota, 
keď doterajšie maximum z roka 2018 bolo preko-
nané o 0‚3 percentuálneho bodu.

„Spotrebitelia by si mali uvedomiť, že privátne 
značky ich oberajú o možnosť voľby a spomaľujú 
inovácie v potravinárstve. Obchodný reťazec môže 
zmeniť výrobcu svojej privátnej značky z domáce-
ho na zahraničného bez toho, aby to spotrebiteľ 
postrehol. Pre menšieho výrobcu však strata takej-
to zákazky môže znamenať existenčné problémy. 
Preto je z hľadiska udržania potravinárskej výroby 
na Slovensku potrebné podporovať značkové vý-
robky, a nie privátne,“ vysvetľuje Daniel Poturnay, 
prezident Potravinárskej komory Slovenska. 

Retailové siete majú rôzne stratégie v ponuke vý-
robkov pod privátnymi značkami. Kým v Lidli viac 
ako polovica (54 %) vystavených výrobkov nesie 
privátnu značku, v predajniach skupiny Terno je 
tento podiel trinásťkrát nižší (4 %). Najvyšší po-
diel zastúpenia privátnych výrobkov na regáloch 
je v kategóriách mlieko (59 %), mäsové výrobky 
– balené, nemrazené (43 %), oleje (42 %), mlieč-
ne výrobky – prírodné syry (41 %), konzervované 
produkty (39 %). Najmenší podiel privátnych vý-
robkov je v kategóriách pivo (8 %), víno (11 %), 
liehoviny a destiláty (11 %) a cukrovinky nečoko-
ládové (13 %).

O tom, že privátne značky sa hlásia v kríze 
o slovo, sa dočítate v časopise Tovar&Predaj 
3 – 4/2021 na str. 16 a na www.tovarapredaj.
sk v sekcii Publicistika. 

IKEA Slovensko 
zvýšila tržby

  IKEA Slovensko v minulom fiškálnom 
roku dosiahla zisk 130 miliónov eur. To v po-
rovnaní s rokom 2021, počas ktorého bol ob-
chodný dom z dôvodu pandemických opat-

rení zatvorený po dobu štyroch mesiacov, 
predstavuje medziročný nárast o 14 %. On-
line predaj sa na tržbách podieľal 23 %. Ob-
chodný dom v Bratislave privítal 2‚1 milióna 
zákazníkov a webovú stránku spoločnosti 
navštívilo päť miliónov unikátnych návštev-
níkov. V roku 2022 pokračovala značka aj v in-
vestíciách do digitálnych riešení. Zákazníkom po-
núkla možnosť využiť nový chat na pohodlnejšiu 
a efektívnejšiu komunikáciu s kontaktným centrom 
na diaľku. Udržateľný Circular hub, v ktorom sa 
predáva použitý nábytok v rámci služby Druhý 
život nábytku, sprístupnila IKEA v júni 2022 aj zá-
kazníkom v online verzii. Dôležitých aktualizácií sa 
dočkala aj aplikácia, ktorá už od marca ponúkne 
užívateľom inovatívnu funkciu Skenuj a nakupuj. 
Tá urýchli spôsob nakupovania a skráti dobu čaka-
nia pri pokladniciach. 


Aktuálne správy nájdete na
www.tovarapredaj.sk/spravy
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centrálneho skladu.
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v Senci má logistické centrum v Seredi o 74 % väč-
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kedy podnikáme na Slovensku, sme preinvestovali 
už takmer sedemsto miliónov eur a v odvážnych 
plánoch pokračujeme,“ hovorí Arnd Riehl, gene-
rálny riaditeľ Billy. Ako pokračuje, investície najbliž-
ších rokov sa budú týkať technológií a zariadení, 
ktoré spoločnosti pomôžu do roku 2030 znížiť 
emisie skleníkových plynov o tridsať percent a do 
roku 2040 dosiahnuť uhlíkovú neutralitu. Okrem 
nového logistického centra v Seredi bude naďalej 
fungovať regionálny sklad v Petrovanoch, ktorý 
zásobuje predajne na východe Slovenska. 

Nová predajňa Kraj 
pribudla v Stupave

  Mesiac a pol po spustení predajne Kraj 
v Petržalke na Nobelovom námestí spoloč-
nosť Terno real estate otvorila v závere janu-
ára ďalšiu. V poradí 31. prevádzka potravín sa 
nachádza v Stupave na Železničnej ulici. Zá-
kazníci v obchode s rozlohou 435 metrov štvorco-
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teľov, zdravý sortiment pre ľudí s aktívnym 
životným štýlom, produkty určené ľuďom s potra-
vinovými intoleranciami a alergiami, ale aj nepo-
travinový sortiment základných hygienických po-
trieb. Prácu v potravinách si našlo desať ľudí. Pri 
príležitosti otvorenia novej predajne si Kraj pre 
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infopult pre služby zákazníkom a súčasťou sú aj 
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kach až štvrtinu energie. To celkovo predstavuje 
zníženie emisií oxidu uhličitého o 3 500 ton ročne. 
Vykurovanie a klimatizáciu predajňa rieši inštalo-
vanými tepelnými čerpadlami a využitím odpado-
vého tepla z technológie priemyselného chladenia.

Aké úsporné opatrenia v čase zvyšovania ná-
kladov za energie volia obchodníci, si prečí-
tate v časopise Tovar&Predaj 11 – 12/2022 na 
str. 20 a na www.tovarapredaj.sk v sekcii 
Publicistika. 

Coop Jednota buduje 
nabíjacie stanice

  Na základe novely zákona o energetickej 
hospodárnosti budov bola zavedená povinná 
predpríprava a výstavba nabíjacích staníc pre 
nové nebytové budovy a významne obno-
vené nebytové budovy. Nabíjacie stanice sú 
v systéme Coop Jednoty súčasťou environ-
mentálnej stratégie. Nariadenie platí pre budovy 
s viac ako 10 parkovacími miestami, ktoré musia 
disponovať aspoň jednou nabíjacou stanicou elek-
trických vozidiel. Novelou sa tiež upravuje, že 
všetky nebytové budovy s viac ako 20 parkovacími 
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cich produktov. Zákazníci sa mohli registrovať do 
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výhody v čase svojich sviatkov, akými sú meniny 
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doručovanie 
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dajňu vo Veľkom Mederi a aktuálne ich má na 
Slovensku už sedemdesiatpäť. Zákazníci si 
môžu vyberať z viac ako tisícky produktov 
značky K-Classic, ktorú vlani spotrebitelia 
v marketingovom prieskume Dôveryhodné 
značky ocenili ako Najdôveryhodnejšiu v ka-

22. – 23. 3. 2023
DOUBLETREE BY HILTON KOŠICE

NESMIETE CHÝBAŤ, ZAREGISTRUJTE SA VČAS: 
WWW.SAMOSKA-KONGRES.SK

O šťastí a životnej spokojnosti
O tom, ako bojovať proti stresu 
a ako viesť spokojný život, pútavo prehovorí 
Radek Ptáček, uznávaný český klinický 
psychológ, psychoterapeut a profesor 
lekárskej psychológie.

KOHO ĎALŠIEHO SI VYPOČUJETE, 
SA DOZVIETE NA STR. 6 – 7. 

0061-23_SAM_SK_INZ_podval_tap_3x240x85.indd   10061-23_SAM_SK_INZ_podval_tap_3x240x85.indd   1 10.02.2023   9:5410.02.2023   9:54
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ČO SME VIDELI, POČULI, ZISTILI...

Čo zaujalo 
Josefa Pavlíka 
v Rige

Lotyšská
inšpirácia

Všetkým odborníkom i fanúšikom retailu: 

zo svojich ďalších ciest, zameraných 

na poznávanie predajní za našimi 

luhmi a hájmi, by som s Vami rád 

zdieľal fotografie z Rigy. Prekvapila 

ma fantastická prezentácia bio- 

a vegánskych kategórií, sortimentu 

ready-to-eat a skvelo funkčné 

gastrokoncepty, ktoré sú súčasťou 

tamojších predajní potravín.

ČITATELIA

ČASOPISU

TOVAR&PREDAJ

SLOVENSKO

Josef Pavlík, RN servis EU

N°26

Dynamická kategória, 
o ktorú majú zákazníci 
záujem. Keď im v predajni 
vymedzíme priestor 
a dobre ich označíme, 
dobrým predajným 
výsledkom už nič nebráni.

Prvé lastovičky tohto konceptu 
nájdeme i u nás. V Lotyšsku sú takmer 
samozrejmosťou, v niektorých 
predajniach môžete sledovať 
dokonca „sushi majstra“ v akcii. Pre 
netrpezlivých zákazníkov je k dispozícii 
variant „grab and go“.

BIOVÝROBKY

SUSHI POINT

COFFEE POINT
Ako fanúšik kávy hovorím jasné áno 
vkusným a koncepčným coffee pointom 
v predajniach potravín. Počet zákazníkov, 
ktorí chodia po predajni s pohárom kávy, je 
jasným dôkazom, že (nielen) v Lotyšsku túto 
službu ľudia ocenia.

Napriek širokému výberu výborných 
balených šalátov si zákazníci môžu 
namiešať čerstvý podľa svojej chuti.

NAMIEŠAJ SI PODĽA CHUTI

V 90. rokoch minulého storočia tvorili vegáni mizivé 
percento. Dnes sú ich už nižšie jednotky percent, a to 
i v našej spoločnosti. Zároveň aj bežný konzument mäsa 
rád vyskúša aspoň občas alternatívu. Ľudia alergickí na 
laktózu, rovnako ako vegáni, ocenia vymedzenie tejto 
kategórie vo vlastnom priestore, kde už nepotrebujú lúštiť 
zloženie a vedia, že v chladiacej vitríne nájdu, čo hľadali.

VEGAN A BEZ LAKTÓZY



HĽADÁTE SPOĽAHLIVÉHO
PARTNERA V LOGISTIKE?
SME TU PRE VÁS!

Ponúkame vám komplexné logistické riešenia pre rôzne veľké podniky a všetky priemyselné odvetvia.
Poskytujeme služby zmluvnej logistiky, vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej prepravy, logistiky čerstvých potravín,
celovozové, kombinované, letecké a námorné prepravy. Neoddeliteľnou súčasťou našej ponuky je široká škála
služieb pridanej hodnoty (VAS) a komplexné colné služby.

Máme 4 strategicky rozmiestnené pobočky, viac ako 200 zamestnancov, cez 25 000 m 2moderných skladových
priestorov a 200 dopravných prostriedkov.

na jednommieste, pokročilé technologické riešenia.MámeDRIVE.

Neváhajte a kontaktujte nás pre ponuku namieru. Sme tu pre vás!

Raben Logistics Slovakia, s.r.o
e-mail: cslovakia.info@raben-group.com, tel.: +421 249 110 623
slovensko.raben-group.com

Máme skúsenosti, profesionálny zákaznícky servis, moderný online systém , kdenájdete všetko
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P rogram konferencie POPAI Fó-
rum 2022 priniesol nové rieše-
nia, konkrétne prípadové štúdie 
na vyššiu úspešnosť projektov 
v in-store a na ďalších miestach 

komunikácie so spotrebiteľmi. Podujatie sa konalo 
opäť v omnichannelovej forme: vystúpenia v pre-
zenčnej forme a networking, ale aj online prezen-
tácie, reportážne vstupy, interakcie s účastníkmi. 
Konferencia ponúkla aj jedinečnú príležitosť na dis-
kusiu so zástupcami významných maloobchodných 
spoločností a zadávateľmi reklamy v rámci diskus-
ných panelov o aktuálnych témach tohto odboru.

V hlavnej 
role vyspelosť

Moderovania konferencie sa ujala Vlasta Vlasáko-
vá, customer experience specialist spoločnosti 
Budějovický Budvar, a partnerom jej bol Martin 
Hasilík, konateľ spoločnosti Authentica. Na pódiu 
privítali Andreu Vozníkovú, prezidentku POPAI CE, 
ktorá na úvod povedala, že sa konferencia vracia 
v perfektnej forme a že v priebehu celého dňa vy-
stúpi mnoho rečníkov. „Je skvelé opäť vidieť taký 
veľký záujem o tento druh akcie. Pred sálou sa 
nachádza mnoho krásnych exponátov, ktoré našli 
svoje uplatnenie v rôznych vystaveniach a môžu 
byť inšpiráciou na ďalšiu adaptáciu,“ uviedla.

Program konferencie bol nabitý prezentujúcimi 
v sále aj na diaľku zo zahraničia, nechýbali dve 
panelové diskusie a reportážne vstupy. To všetko 
sa odohrávalo v štyroch prednáškových blokoch. 
Prvý a druhý sa venoval technologicky vyspelému 
retailu. Ďalší ukázal nové akoncepty predajní a ten 
posledný referoval o trendoch v udržateľnosti 
v maloobchode.

Koniec otváracích hodín

Segment e-commerce v posledných rokoch výrazne 
rastie. Kamenné obchody však nezostávajú pozadu 
a o svoj podiel bojujú novými „fintami“. Jednou 
z nich sú tzv. bezobslužné predajne. Vôbec prvý toh-
to druhu v Česku otvorila Skupina Coop v spoluprá-
ci so spoločnosťou Knowinstore a dochádza k otvá-
raniu ďalších. Spoločnou témou tejto revolúcie 
v retaile je následne zánik otváracích hodín. „Okrem 
možnosti nechať zákazníkov nakupovať 24 hodín 
denne, sedem dní v týždni je veľkou výhodou tohto 
nového spôsobu nakupovania to, že umožňuje po-
hodlný nákup na miestach so slabou alebo nulovou 

skupinám prinášajú isté benefity. „Prepájame za-
mestnávateľov, zamestnancov a partnerov. Našimi 
produktmi sú platobné karty, mobilné aplikácie 
a online platforma, v ktorej sa nachádzajú dostup-
né benefity,“ odhalil Vladimír Rejlek, riaditeľ mar-
ketingu a inovácií spoločnosti Edenred. Prapôvod-
ným zamestnaneckým benefitom bolo stravovanie, 
postupom času sa pridali voľnočasové benefity, 
ktoré v sebe skrývajú veľký potenciál. Pridaním sa 
do programu možno zvýšiť obrat firmy a navyše 
zamestnancom ponúknuť ďalšie výhody.

Showroom možno vziať 
k zákazníkovi domov

Zatiaľ čo výhody zamestnaneckých kariet sú jed-
noznačné, showroomy to také ľahké nemajú. Na 
konferencii o budovaní jedného hovorila Jaroslava 
Dlouhá, marketingová riaditeľka spoločnosti Vek-
ra. Podľa nej si priemerný zákazník okná vyberá 
raz, maximálne dvakrát za život. Prečo by potrebo-
val showroomy? Všetky okná predsa vyzerajú rov-
nako… aj keď to nie je pravda. „Preto sme sa na 
to pozreli inak a namiesto budovania kamenného 
showroomu sme stavili na jeho virtuálnu podobu. 
Naši obchodníci tak showroom vozia vo svojich 
tabletoch – v nich dokážu ukázať, čo všetko by 
zákazník mohol potrebovať, odhalia rôzne technic-
ké záležitosti a nechýba ani rozšírená realita. Po-
mocou nej je možné priamo na mieste ukázať 
namierením tabletu na okno, ako bude po realizá-
cii vyzerať,“ opísala. Pritom je možné za pochodu 
upravovať spôsoby otvárania, farby, pomer oken-
ných tabúľ atď. Napriek tomu však fyzický 
showroom nemožno ničím zastúpiť, pretože je to 
stále jediná možnosť, ako prezentovať veľké po-
suvné systémy, spojenie okien s vonkajším tiene-
ním a kvalitu interiérových dverí. Preto ich spoloč-
nosť Vekra stále prevádzkuje a dáva tak možnosť 
si všetko vyskúšať a zažiť.

Štrnásty ročník konferencie POPAI Fórum 2022 sa po druhýkrát za sebou uskutočnil 
v multifunkčnom centre O2 universum. Po dvoch covidových rokoch sa vrátil späť v plnej 
sile. Foyer kongresovej sály bolo plné vystavených súťažných exponátov POPAI Awards 
2022 a sála plná návštevníkov, ktorí so záujmom počúvali rečníkov referujúcich o novej 
ére retailu, ktorá je poháňaná čoraz vyspelejšími technológiami.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

infraštruktúrou,“ uviedol Pavel Kozler, executive 
director uvedenej firmy. Skupina Coop pred nejakým 
časom prišla aj s konceptom Obchod 2030, ktorý 
predstavuje to, ako bude vyzerať predajňa budúc-
nosti v regiónoch. V nej podľa Lukáša Němčíka, 
head of marketing & development, nájde zákazník 
všetko, čo potrebuje, aby nemusel dochádzať do 
mesta. „Tento náš ekosystém kombinuje moderné 
technológie a sociálne prostredie šetriace náklady na 
životné prostredie a podieľa sa na zamestnanosti 
ľudí, dodávateľov aj regionálnych výrobcov,“ vysvet-
lil. Súčasťou konceptu sú práve aj automatické pre-
dajne, ktorých má Skupina Coop v tejto chvíli už 
niekoľko a každá je iná. Všetky však ukazujú, že 
potenciál tohto spôsobu nakupovania je obrovský.

Je nepopierateľné, že kamenný retail súperí 
s e-commerce. Na druhej strane oba kanály – aj 
vďaka pandemickým rokom – ukazujú, že už viac 
jeden bez druhého nemôžu existovať. V oboch 
prípadoch ide vo svojej podstate stále o retail. Iný-
mi slovami, aby bolo možné vyhrať, nie je možné 
byť šampiónom len v jednej disciplíne. Aj preto sa 
stavia na omnichannel a multichannel. „Až 40 per-
cent zákazníkov radšej nakupuje online, aby ušet-
rili čas. Napriek tomu je rola kamenných obchodov 
dôležitá, pretože zákazníkov môžu jednoznačne 
vtiahnuť do deja. Preto sme sa snažili nájsť riešenie, 
ktoré by obchodníkom uľahčilo a zrýchlilo proces 
od prípravy tovaru až po inventúru,“ deklaroval 
Petr Žikovský, head of sales development v retaile 
spoločnosti Adastra. Podarilo sa im to vyriešiť po-
mocou technológií, ktoré zaisťujú tvorbu optimál-
nej cesty skladom a navigáciu, čím dokážu efektív-
ne riadiť online aj offline store.

Revolúciu v Česku zažívajú vernostné karty. Ver-
nostné programy nasadili aj maloobchodníci, kto-
rí sa im donedávna vyhýbali. Tí, ktorí ich používajú 
dlhší čas, ich ďalej inovujú a posúvajú do 21. sto-
ročia. Do tohto trhu spadajú aj systémy určené pre 
zamestnávateľov a zamestnancov, ktoré obom 

O konferencii

Názov: Konferencia POPAI Fórum 2022
Téma: Nová éra retailu – kamenný obchod sa vracia na výslnie
Kde: Praha, O2 universum
Kedy: 24. 11. 2022

Hlavné myšlienky: Pomocou technológií získavame dáta užitočné na pochopenie 
zákazníckeho správania, ako aj informácie vzťahujúce sa na tovar. V posledných rokoch retail 
ukazuje svoju dynamiku. Vznikajú nové koncepty a formy obchodov. Kategórie, v ktorých by 
sme to skôr nepredpokladali. Zákazník sa stáva v nákupe a konzumácii zodpovednejším. Zaujíma 
sa a vyžaduje udržateľný prístup najmä v oblasti obalov.

Nová éra retailu
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:

inzercia

Retail dokazuje, že má mnoho podôb

Najlepšie komunikačné projekty v retaile predstavil 14. ročník súťaže POPAI Awards. Odovzdávanie cien sa 
uskutočnilo 24. novembra 2022 v priestoroch kongresového centra O2 universum v Prahe. Oproti minulému 
roku, ktorý poznačili protipandemické obmedzenia, tento ročník súťaže príjemne prekvapil nárastom počtu 
exponátov aj jedinečnou prehliadkou inovatívnych projektov. Súťažné expozície priniesli množstvo 
inšpirácie a potvrdili, že aj v neľahkých časoch sa odbor retailovej komunikácie ďalej pozitívne vyvíja.

KINLEY ZERO: ŽIVOT CHUTÍ LEPŠIE PO PIATEJ

Zadávateľ: Coca-Cola Services

Prihlasovateľ: up brand 

activation
Autor: Tím up brand activation

Ocenenie: Víťaz kategórie 

Integrované in-store kampane

Dvojposchodový autobus, symbol 

Londýna, ktorý má značka Kinley hl-

boko vo svojej DNA, bol upravený na 

zážitkový objekt doplnený o bar, kde 

sa spotrebitelia mohli odpojiť od svo-

jich všedných aktivít. 

SHOP-IN-SHOP SENSODYNE NOURISHZadávateľ: GlaxoSmithKlinePrihlasovateľ: Dago
Autor: Dago Team
Ocenenie: Víťaz kategórie Drogéria, kozmetika

Cieľom tohto shop-in-shopu je osloviť mladšiu generáciu prostredníctvom hravého zobrazenia modelu zubu a samotného produktu, ale aj vec-nou a jasnou komunikáciou všetkých kľúčových benefitov. 

THE STREETS: 
FLAGSHIP BRATISLAVA

Zadávateľ: RXD
Prihlasovateľ: Wellen
Autor: Team Wellen
Ocenenia: Absolútny víťaz, Cena za 

kreativitu, Víťaz kategórie Najlepšia 

materiálová a technická inovácia, Víťaz 

kategórie Textil, šport, obuv, osobné 

potreby a príslušenstvo, Víťaz kategórie

Komplexné store koncepty dizajnu 

predajní

Autentický priestor pre vyznávačov pouličnej 

módy, ktorý dáva príležitosť nielen na nákup, 

ale aj na interakciu so zákazníkom. 

MÚZEUM SLIVOVICE

Zadávateľ: Rudolf Jelínek
Prihlasovateľ: AV Media Systems
Autor: Autor expozície Ivo Plass, realizátor riešenia AV Media 
Systems
Ocenenie: Vynikajúca realizácia POPAI Awards

Miesto, kde sa stretáva história so súčas-nosťou. Snaží sa zaujať návštevníka a za-pojiť všetky jeho zmysly. V tejto predajni sa tak primárne nenachádza destilát, ale prí-beh a tradícia, spojené so značkou Rudolf Jelínek. 
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v sále aj na diaľku zo zahraničia, nechýbali dve 
panelové diskusie a reportážne vstupy. To všetko 
sa odohrávalo v štyroch prednáškových blokoch. 
Prvý a druhý sa venoval technologicky vyspelému 
retailu. Ďalší ukázal nové akoncepty predajní a ten 
posledný referoval o trendoch v udržateľnosti 
v maloobchode.

Koniec otváracích hodín

Segment e-commerce v posledných rokoch výrazne 
rastie. Kamenné obchody však nezostávajú pozadu 
a o svoj podiel bojujú novými „fintami“. Jednou 
z nich sú tzv. bezobslužné predajne. Vôbec prvý toh-
to druhu v Česku otvorila Skupina Coop v spoluprá-
ci so spoločnosťou Knowinstore a dochádza k otvá-
raniu ďalších. Spoločnou témou tejto revolúcie 
v retaile je následne zánik otváracích hodín. „Okrem 
možnosti nechať zákazníkov nakupovať 24 hodín 
denne, sedem dní v týždni je veľkou výhodou tohto 
nového spôsobu nakupovania to, že umožňuje po-
hodlný nákup na miestach so slabou alebo nulovou 

skupinám prinášajú isté benefity. „Prepájame za-
mestnávateľov, zamestnancov a partnerov. Našimi 
produktmi sú platobné karty, mobilné aplikácie 
a online platforma, v ktorej sa nachádzajú dostup-
né benefity,“ odhalil Vladimír Rejlek, riaditeľ mar-
ketingu a inovácií spoločnosti Edenred. Prapôvod-
ným zamestnaneckým benefitom bolo stravovanie, 
postupom času sa pridali voľnočasové benefity, 
ktoré v sebe skrývajú veľký potenciál. Pridaním sa 
do programu možno zvýšiť obrat firmy a navyše 
zamestnancom ponúknuť ďalšie výhody.

Showroom možno vziať 
k zákazníkovi domov

Zatiaľ čo výhody zamestnaneckých kariet sú jed-
noznačné, showroomy to také ľahké nemajú. Na 
konferencii o budovaní jedného hovorila Jaroslava 
Dlouhá, marketingová riaditeľka spoločnosti Vek-
ra. Podľa nej si priemerný zákazník okná vyberá 
raz, maximálne dvakrát za život. Prečo by potrebo-
val showroomy? Všetky okná predsa vyzerajú rov-
nako… aj keď to nie je pravda. „Preto sme sa na 
to pozreli inak a namiesto budovania kamenného 
showroomu sme stavili na jeho virtuálnu podobu. 
Naši obchodníci tak showroom vozia vo svojich 
tabletoch – v nich dokážu ukázať, čo všetko by 
zákazník mohol potrebovať, odhalia rôzne technic-
ké záležitosti a nechýba ani rozšírená realita. Po-
mocou nej je možné priamo na mieste ukázať 
namierením tabletu na okno, ako bude po realizá-
cii vyzerať,“ opísala. Pritom je možné za pochodu 
upravovať spôsoby otvárania, farby, pomer oken-
ných tabúľ atď. Napriek tomu však fyzický 
showroom nemožno ničím zastúpiť, pretože je to 
stále jediná možnosť, ako prezentovať veľké po-
suvné systémy, spojenie okien s vonkajším tiene-
ním a kvalitu interiérových dverí. Preto ich spoloč-
nosť Vekra stále prevádzkuje a dáva tak možnosť 
si všetko vyskúšať a zažiť.

Štrnásty ročník konferencie POPAI Fórum 2022 sa po druhýkrát za sebou uskutočnil 
v multifunkčnom centre O2 universum. Po dvoch covidových rokoch sa vrátil späť v plnej 
sile. Foyer kongresovej sály bolo plné vystavených súťažných exponátov POPAI Awards 
2022 a sála plná návštevníkov, ktorí so záujmom počúvali rečníkov referujúcich o novej 
ére retailu, ktorá je poháňaná čoraz vyspelejšími technológiami.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

infraštruktúrou,“ uviedol Pavel Kozler, executive 
director uvedenej firmy. Skupina Coop pred nejakým 
časom prišla aj s konceptom Obchod 2030, ktorý 
predstavuje to, ako bude vyzerať predajňa budúc-
nosti v regiónoch. V nej podľa Lukáša Němčíka, 
head of marketing & development, nájde zákazník 
všetko, čo potrebuje, aby nemusel dochádzať do 
mesta. „Tento náš ekosystém kombinuje moderné 
technológie a sociálne prostredie šetriace náklady na 
životné prostredie a podieľa sa na zamestnanosti 
ľudí, dodávateľov aj regionálnych výrobcov,“ vysvet-
lil. Súčasťou konceptu sú práve aj automatické pre-
dajne, ktorých má Skupina Coop v tejto chvíli už 
niekoľko a každá je iná. Všetky však ukazujú, že 
potenciál tohto spôsobu nakupovania je obrovský.

Je nepopierateľné, že kamenný retail súperí 
s e-commerce. Na druhej strane oba kanály – aj 
vďaka pandemickým rokom – ukazujú, že už viac 
jeden bez druhého nemôžu existovať. V oboch 
prípadoch ide vo svojej podstate stále o retail. Iný-
mi slovami, aby bolo možné vyhrať, nie je možné 
byť šampiónom len v jednej disciplíne. Aj preto sa 
stavia na omnichannel a multichannel. „Až 40 per-
cent zákazníkov radšej nakupuje online, aby ušet-
rili čas. Napriek tomu je rola kamenných obchodov 
dôležitá, pretože zákazníkov môžu jednoznačne 
vtiahnuť do deja. Preto sme sa snažili nájsť riešenie, 
ktoré by obchodníkom uľahčilo a zrýchlilo proces 
od prípravy tovaru až po inventúru,“ deklaroval 
Petr Žikovský, head of sales development v retaile 
spoločnosti Adastra. Podarilo sa im to vyriešiť po-
mocou technológií, ktoré zaisťujú tvorbu optimál-
nej cesty skladom a navigáciu, čím dokážu efektív-
ne riadiť online aj offline store.

Revolúciu v Česku zažívajú vernostné karty. Ver-
nostné programy nasadili aj maloobchodníci, kto-
rí sa im donedávna vyhýbali. Tí, ktorí ich používajú 
dlhší čas, ich ďalej inovujú a posúvajú do 21. sto-
ročia. Do tohto trhu spadajú aj systémy určené pre 
zamestnávateľov a zamestnancov, ktoré obom 

O konferencii

Názov: Konferencia POPAI Fórum 2022
Téma: Nová éra retailu – kamenný obchod sa vracia na výslnie
Kde: Praha, O2 universum
Kedy: 24. 11. 2022

Hlavné myšlienky: Pomocou technológií získavame dáta užitočné na pochopenie 
zákazníckeho správania, ako aj informácie vzťahujúce sa na tovar. V posledných rokoch retail 
ukazuje svoju dynamiku. Vznikajú nové koncepty a formy obchodov. Kategórie, v ktorých by 
sme to skôr nepredpokladali. Zákazník sa stáva v nákupe a konzumácii zodpovednejším. Zaujíma 
sa a vyžaduje udržateľný prístup najmä v oblasti obalov.

Nová éra retailu
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a úvod vyjadrenie zástupcov 
veľtrhu SIAL Paris. Managing 
director Nicolas Trentesaux: 
„SIAL Paris je skutočne globálne 
laboratórium na inovácie v ob-

lasti potravín. S viac než 400 tisíckami vystavených 
produktov je to najväčšia špajza na svete!“ Director 
Audrey Ashworth: „SIAL Paris je unikátne a kom-
plexné prepojenie skúseností v rámci potravinárske-
ho priemyslu. Hlavné sektory, vznikajúce a pretr-
vávajúce, sľubné spoločnosti, ktoré budú ukazovať 
cestu k potravinám zajtrajška po celom svete.“

Čísla potvrdzujú 
dodržanie sľubu

Záverečné hodnotenie októbrového veľtrhu SIAL 
Paris vyznieva z pohľadu jeho organizátorov mimo-
riadne pozitívne. Čísla a fakty potvrdzujú, že ide 
o prvú rozsiahlu akciu na svete, ktorej sa podarilo 
dosiahnuť úroveň pred pandémiou, a to z hľadiska 

Maté Taragüi. Ide o súpravu pre začiatočníkov, aby 
sa naučili, ako si správne pripraviť a vychutnať ten-
to zdravý tradičný juhoamerický nápoj. Obsahuje 
nádobu, slamku a 250 g balenie maté Tarabu. 
V podstate každý sa zastavil pri výstave s novinka-
mi, aby si vyfotil kávový syr. Nie je prekvapením, 
že jeho producentom je holandská spoločnosť 
Vandersterre Holland. Popis hovorí, že jedlá kôrka 
je vyrobená z pravej mletej kávy a mlieko pochádza 
z pastvinového chovu. Na prvý pohľad vyzerá na-
ozaj lákavo. Bohužiaľ, nestihol som ho ochutnať. 
Tak dúfam, že sa čoskoro objaví v ponuke niekto-
rého tunajšieho obchodu.

Určite by tiež nebolo márne otestovať „plátkové“ 
vafle s jednou plochou stranou od belgickej spo-
ločnosti Avieta. Dôvod? Možnosť prípravy burge-
rov a sendvičov sladkého a slaného druhu. Na 
takmer celodennej prehliadke veľtrhu by sa určite 
hodili. Vraj merala 25 kilometrov.

A čo napríklad rakúska spoločnosť Cuula a jej malá 
chladnička na sedem 250 ml nápojových plecho-

Veľtrh SIAL Paris 2022 splnil podľa jeho organizátorov všetky očakávania a posilnil 
svoju pozíciu najlepšieho svetového stretnutia odborníkov z potravinárskeho odvetvia. 
Vidieť a ochutnať bolo možné produkty z celého sveta. Prehliadka noviniek ponúkla 
stále potrebnú inšpiráciu a motiváciu k vývoju produktov v súlade s aktuálnym vývojom 
ekonomiky i meniacimi sa potrebami zákazníkov.

Petr Hříbal, petr.hribal@atoz.cz

SIAL Paris 2022: 
Úspešné stretnutie

vystavovateľov, ako aj návštevníkov. Veľtrh tentoraz 
prilákal dohromady viac než 7 000 vystavovateľov 
zo 127 krajín (90 % zo zahraničia). Údaje o návštev-
nosti sú takmer zhodné s rokom 2018: 265 000 
odborníkov, významný je tiež podiel návštevníkov 
zo zahraničia (80 %) vrátane 50 % dovozcov a ex-
portérov a 8 000 popredných nákupcov, ktorí re-
prezentujú nákupné portfólio v hodnote viac než 50 
miliárd eur. Podujatie dodržalo svoj sľub prepojiť 
spoločnosti pôsobiace v tomto odvetví a posilnilo 
tak svoju pozíciu neprehliadnuteľného stretnutia 
celosvetového potravinárstva.

Inovácie ako inšpirácie 
a motivácie

Ako účastník a zástupca jediného mediálneho 
partnera za Českú republiku si dovolím pripojiť 
niekoľko ochutnávok a poznatkov. Medzi inovácia-
mi bodovala napríklad argentínska spoločnosť 
Establecimiento Las Marias s First Experience Kit 
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viek? Čas na vychladenie: 35 minút. Presvetlenú 
fóliu je možné kedykoľvek vymeniť, podľa použitej 
značky. Nejde o žiadnu revolúciu, ale táto úprava 
ušetrí priestor a energiu. Ideálne pre malé miesto 
predaja. V lete predsa platí: kto chladí, ten ide. Tak 
do toho!

Alternatívy predstavovali 
štvrtinu noviniek

Pokiaľ ide o trendy, celých 71 % spotrebiteľov 
zmenilo v posledných dvoch rokoch svoje návyky. 
S touto skutočnosťou spojené hlavné smery vývo-
ja zhŕňa publikácia SIAL Insights. Tri hlavné ten-
dencie predstavuje zdravie, zábava a CSR. Detail-
nejší pohľad na ne ponúklo 1 800 produktov 
prezentovaných v sektore SIAL Innovation Awards.

Vegetariánske a vegánske alternatívy a výrobky 
predstavovali takmer štvrtinu vystavených výrob-
kov (24 %). Alternatívy mäsa na báze strukovín 
zastupujú trend, ktorý bol na veľtrhu SIAL silný už 
v jeho začiatkoch a tieto náhrady sú aj naďalej veľ-
mi dynamickým segmentom. V poslednom čase sa 
objavujú alternatívy k produktom z morských plo-
dov. Vznikajú zložitejšie produkty než jednoduché 
náhrady, ako sú prepracované recepty alebo po-
môcky na varenie určené pre vegetariánov, ktorí 
podľa štatistík častejšie varia doma. Pokiaľ ide 
o mliečne náhrady v rámci čerstvých výrobkov, na 
trhu sa objavujú recepty založené na menej tradič-
ných surovinách, ako sú napríklad špalda alebo 
konope, ale inovácie sa týkajú najmä náhrad syrov.

Producenti vystavovali mnoho výrobkov, ktorých 
hlavným (a niekedy jediným) prínosom je poteše-
nie z jedla. Šlo o sofistikované, prémiové produkty 
na jednej strane a na druhej strane produkty tzv. 
comfort food, ktoré človeku robia dobre. Niet po-
chýb, že kontext covidového obdobia tento trend 
spotreby podporil. Existujú tiež produkty s výraz-
ným „zážitkovým“ prínosom, ktoré ponúkajú viac 
vnemov a intenzity v textúre a chuti. Pokiaľ ide 
o chute odinakiaľ, novým zdrojom inšpirácie sú 
podľa všetkého Kórea a Afrika. Ich kuchyňa kladie 
dôraz na prirodzenosť a výrazné chute alebo po-
stupy, ktoré sa presadzujú v gastronómii, ako na-
príklad kvasenie (kimchi).

Zdravie a ekológia majú 
prednosť

Spotrebitelia si stále viac všímajú zloženie produk-
tov a aktuálne uprednostňujú menej spracované 
výrobky s niekedy minimalistickým zložením, ab-
senciou niektorých kontroverzných prídavných lá-
tok alebo zníženým obsahom bielkovín, cukru 
a soli. Ich primárnou požiadavkou nie je liečba 

jedlom, ale pravidelnosť príjmu potravy viackrát 
denne môže viesť k lepšiemu zdraviu. Inovácie, 
ktoré dnes v tomto hrajú rolu, charakterizuje 
funkčnosť odôvodnená prítomnosťou prírodných 
zložiek: rastlín, semien, rias a mikrorias a podobne. 
Aj tu je zjavný covidový efekt, keď je značný počet 
noviniek podporujúcich imunitu odôvodnený prí-
tomnosťou zložiek, ako sú rôzne vitamíny, zinok 
a ďalšie superpotraviny.

Recyklovateľnosť obalov už nie je dostačujúca. 
Vznikajú nové obaly, ktoré využívajú recyklovaný 
materiál alebo výrazne obmedzujú používanie plas-
tov či lepenky. Miestny charakter výroby, ktorý bol 
v posledných rokoch celosvetovo typický z hľadiska 
ekológie, na tejto akcii výrobcovia zdôrazňovali me-
nej. Málo inovácií jasne zdôrazňovalo prínosy v ob-
lasti odpadového hospodárstva, dobrých životných 
podmienok zvierat alebo zníženia uhlíkovej stopy, 
hoci sú tieto vysokoaktuálne témy súčasťou komu-
nikačnej stratégie potravinárskych spoločností.

Pokiaľ chcete vidieť, kam sa posunulo svetové 
potravinárstvo, zapíšte si do diára: výročný 
60. veľtrh SIAL Paris sa uskutoční od 19. do 
23. októbra 2024.

SIAL Paris 2022 
v číslach a faktoch
• výstavisko Paris-Nord Villepinte

• 15. – 19. 10. 2022

• viac než 7 000 vystavovateľov zo 
127 krajín (90 % zo zahraničia)

• 265 000 odborníkov z viac než 
200 krajín (80 % zo zahraničia)

• 250 000 m2 výstavnej plochy

• 50 miliárd eur je kúpna sila 8 000 
najväčších nákupcov

• 21 trofejí SIAL Innovation za 
novinky a prispôsobivosť v rámci 
odvetví

• 5. vydanie publikácie SIAL 
Insights, vytvorenej pre 
SIAL spoločnosťami Kantar, 
ProtéinesXTC a NPD, ponúka 
detailný pohľad do taniera 
budúcnosti

• 116 medzinárodných kľúčových 
rečníkov hostilo 76 konferencií 
SIAL Talks

• viac než 650 startupov (tí 
najlepší sa zišli v dedinke SIAL 
Startup, niektorí sa predstavili 
investorom)

• Mauro Colagreco, trojnásobný 
držiteľ michelinskej hviezdy, 
šéfkuchár a patrón veľtrhu, 
prišiel zosobniť výzvu Osvojte si 
zmenu, ktorá sa prelínala celým 
programom; pripojilo sa k nemu 
mnoho mladých hviezdnych 
kuchárov, ktorí tu predviedli svoj 
talent
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a úvod vyjadrenie zástupcov 
veľtrhu SIAL Paris. Managing 
director Nicolas Trentesaux: 
„SIAL Paris je skutočne globálne 
laboratórium na inovácie v ob-

lasti potravín. S viac než 400 tisíckami vystavených 
produktov je to najväčšia špajza na svete!“ Director 
Audrey Ashworth: „SIAL Paris je unikátne a kom-
plexné prepojenie skúseností v rámci potravinárske-
ho priemyslu. Hlavné sektory, vznikajúce a pretr-
vávajúce, sľubné spoločnosti, ktoré budú ukazovať 
cestu k potravinám zajtrajška po celom svete.“

Čísla potvrdzujú 
dodržanie sľubu

Záverečné hodnotenie októbrového veľtrhu SIAL 
Paris vyznieva z pohľadu jeho organizátorov mimo-
riadne pozitívne. Čísla a fakty potvrdzujú, že ide 
o prvú rozsiahlu akciu na svete, ktorej sa podarilo 
dosiahnuť úroveň pred pandémiou, a to z hľadiska 

Maté Taragüi. Ide o súpravu pre začiatočníkov, aby 
sa naučili, ako si správne pripraviť a vychutnať ten-
to zdravý tradičný juhoamerický nápoj. Obsahuje 
nádobu, slamku a 250 g balenie maté Tarabu. 
V podstate každý sa zastavil pri výstave s novinka-
mi, aby si vyfotil kávový syr. Nie je prekvapením, 
že jeho producentom je holandská spoločnosť 
Vandersterre Holland. Popis hovorí, že jedlá kôrka 
je vyrobená z pravej mletej kávy a mlieko pochádza 
z pastvinového chovu. Na prvý pohľad vyzerá na-
ozaj lákavo. Bohužiaľ, nestihol som ho ochutnať. 
Tak dúfam, že sa čoskoro objaví v ponuke niekto-
rého tunajšieho obchodu.

Určite by tiež nebolo márne otestovať „plátkové“ 
vafle s jednou plochou stranou od belgickej spo-
ločnosti Avieta. Dôvod? Možnosť prípravy burge-
rov a sendvičov sladkého a slaného druhu. Na 
takmer celodennej prehliadke veľtrhu by sa určite 
hodili. Vraj merala 25 kilometrov.

A čo napríklad rakúska spoločnosť Cuula a jej malá 
chladnička na sedem 250 ml nápojových plecho-

Veľtrh SIAL Paris 2022 splnil podľa jeho organizátorov všetky očakávania a posilnil 
svoju pozíciu najlepšieho svetového stretnutia odborníkov z potravinárskeho odvetvia. 
Vidieť a ochutnať bolo možné produkty z celého sveta. Prehliadka noviniek ponúkla 
stále potrebnú inšpiráciu a motiváciu k vývoju produktov v súlade s aktuálnym vývojom 
ekonomiky i meniacimi sa potrebami zákazníkov.

Petr Hříbal, petr.hribal@atoz.cz

SIAL Paris 2022: 
Úspešné stretnutie

vystavovateľov, ako aj návštevníkov. Veľtrh tentoraz 
prilákal dohromady viac než 7 000 vystavovateľov 
zo 127 krajín (90 % zo zahraničia). Údaje o návštev-
nosti sú takmer zhodné s rokom 2018: 265 000 
odborníkov, významný je tiež podiel návštevníkov 
zo zahraničia (80 %) vrátane 50 % dovozcov a ex-
portérov a 8 000 popredných nákupcov, ktorí re-
prezentujú nákupné portfólio v hodnote viac než 50 
miliárd eur. Podujatie dodržalo svoj sľub prepojiť 
spoločnosti pôsobiace v tomto odvetví a posilnilo 
tak svoju pozíciu neprehliadnuteľného stretnutia 
celosvetového potravinárstva.

Inovácie ako inšpirácie 
a motivácie

Ako účastník a zástupca jediného mediálneho 
partnera za Českú republiku si dovolím pripojiť 
niekoľko ochutnávok a poznatkov. Medzi inovácia-
mi bodovala napríklad argentínska spoločnosť 
Establecimiento Las Marias s First Experience Kit 
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NEVYNECHAJTE

22. – 23. 3. 2023 
KOŠICE 

SAMOŠKA 
21. kongres na podporu 
slovenského obchodu 

 Obchodníci uplynulé roky čelili mnohým pre-
kážkam a neľahkým situáciám, tie ale so sebou 
priniesli aj nové výzvy a príležitosti. Aj preto sa od-
borný program tentoraz ponesie v duchu hesla 
Odkrojte si väčší kus koláča       ! Zložitá doba, v ktorej 
žijeme, sprevádzaná infláciou, rastúcimi nákladmi 
na prevádzku obchodu, stúpajúcimi cenami tovaru 
i celkovou neistotou, si vyžaduje prehodnotiť zau-
žívané návyky a hľadať nové príležitosti. Ako si udr-
žať zákazníkov alebo získať nových aj v tejto situá-
cii? V predvečer akcie čaká účastníkov neformálna 
párty. O zábavu sa postará kapela Ukitas. 

www.samoska-kongres.sk 
+421 904 589 741 
izabela.bobulova@atoz.sk

28. 3. 2023
PRAHA

PHARMA PROFIT
16. kongres na podporu 
lekárenského trhu

 Kam kráča súčasné lekárnictvo? Taká je téma 
kongresu, ktorý sa uskutoční v Aquapalace Hotel 
Prague. Bude riešiť aktuálnu problematiku na trhu: 
nedostatok liekov, vstupujúce retailové projekty 
(ako rôzne druhy e-shopov), nastupujúcu novú ge-
neráciu a ďalšie témy. Zároveň predstaví najnovšie 

trendy, ponúkne tipy, ako zaujať, odlíšiť sa a záro-
veň vymyslieť profitabilné riešenie. Podujatie pri-
náša inšpiráciu, ako pomôcť prevádzke lekární. 

www.kongrespp.cz 
+420 734 112 939 
jana.hozakova@atoz.cz

19. 4. 2023
PRAHA 

ČERPAČKA
11. kongres pre 
prevádzkovateľov 
čerpacích staníc

 V Aquapalace Hotel Prague sa uskutoční 11. 
ročník kongresu Čerpačka. Už tretí rok zažíva seg-
ment čerpacích staníc a petrolejársky priemysel 
pomerne turbulentný vývoj. Prevádzkovatelia čer-
pacích staníc po pandémii nedočkavo čakali na 
návrat k „normálu“. Namiesto toho sa prebudili do 
vojnového konfliktu na Ukrajine, ktorý má bezpre-
cedentný vplyv na zásobovanie pohonnými hmo-
tami, ich ceny aj náklady na prevádzku čerpačiek. 
Na pozadí týchto tém prebieha príprava novej le-
gislatívy, ktorá bude formovať trh. Ako v tomto 
prostredí stabilne fungovať a necítiť sa ako na hor-
skej dráhe? Zaujímajú vás nové trendy v tomto 
segmente retailu? Príďte si po inšpiráciu a skúse-
nosti podnikateľov v tejto oblasti i predikcie budú-
ceho vývoja. Kongresu sa zúčastňuje 250 až 300 
zástupcov čerpacích staníc a ich dodávateľov 
z Česka a Slovenska. 

www.kongrescerpacka.cz 
+420 733 553 554 
pavlina.dachovska@atoz.cz

20. 4. 2023
PRAHA

CZECH AND SLOVAK 
SUSTAINABILITY 
SUMMIT 2023
prvé stretnutie 
manažérov udržateľnosti
 Czech & Slovak Sustainability Summit už od-
halil niektoré novinky z príprav tejto novej konfe-
rencie, ktorá sa uskutoční 20. apríla 2023 v praž-
skom kongresovom centre WPP Campus. Má novú 
vedeckú radu, základný koncept hlavného 
programu aj panelovej diskusie a skladbu sprievod-
ného programu. Cieľom akcie je, aby sa mohli 
ľudia, ktorí vo svojich firmách riešia udržateľnosť, 
každoročne schádzať a zdieľať informácie o pro-
jektoch s účastníkmi z iných spoločností (často 
z úplne odlišných odvetví a odborov). Zároveň je 
nutné prepojiť biznisovú a vedeckú komunitu, 
ktorá sa venuje udržateľnosti. 

www.sustainabilitysummit.cz 
+420 733 521 575 
terezia.radkova@atoz.cz

20. – 23. 4. 2023
BRATISLAVA

DANUBIUS GASTRO
veľtrh gastronómie
 Všetky možné chute a vône sa na pár dní kon-
centrujú v rámci Danubius Gastro v bratislavskej 
Inchebe. Medzinárodný veľtrh gastronómie je to 
„pravé orechové“ pre milovníkov dobrého jedla, 
kávy, vína i drinkov. Okrem toho sa ľudia môžu tešiť 
aj na ucelenú ponuku pre HORECA segment od 
profesionálneho prístrojového vybavenia cez náby-
tok až po obalové materiály a reklamu. Na udalosti 
budú aj atraktívne sprievodné podujatia. 

www.incheba.sk 
+421 903 204 452 
gastro@incheba.sk

22. – 23. 3. 2023
DOUBLETREE BY HILTON KOŠICE

NESMIETE CHÝBAŤ, ZAREGISTRUJTE SA VČAS: 
WWW.SAMOSKA-KONGRES.SK

KOHO ĎALŠIEHO SI VYPOČUJETE, 
SA DOZVIETE NA STR. 6 – 7. 

Spotrebitelia prehodnocujú svoje zvyky a menia nákupné 
správanie. Vzrástla ochota striedať miesto nákupu. 
Ako to môžu obchodníci využiť? A ako pracovať 
so súčasnou typológiou zákazníkov? Výsledky štúdie 
Crisis Monitor predstaví Ladislav Csengeri, FMCG 
& Consumer Panel & Services director CZ & SK z GfK.

Kríza ako príležitosť

0061-23_SAM_SK_INZ_podval_tap_3x240x85.indd   20061-23_SAM_SK_INZ_podval_tap_3x240x85.indd   2 10.02.2023   9:5410.02.2023   9:54
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 Od Nového roka sa Roman Kýr, súčasný 
prezident spoločnosti Henkel ČR a generálny 
manažér divízií Laundry & Home Care a Be-
auty Care pre Česko a Slovensko, stáva ma-
nažérom novovzniknutej divízie Henkel Con-
sumer Brands. Tá vznikla zlúčením práve divízií 
Laundry & Home Care a Beauty Care s cieľom vy-
budovať novú silnú platformu a podporiť rast na-
prieč produktovými kategóriami. 

 Roman Stoličný sa stal regionálnym ria-
diteľom pre juhovýchodnú Európu v spoloč-
nosti Dachser. Tá získala zvyšných 50 % akcií vo 

svojich maďarských spoločných podnikoch. Pred-
chádzajúci spolumajiteľ Engelbert Liegl odovzdal 
v rámci akvizície svoju zodpovednosť za región 
práve Romanovi Stoličnému. Engelbert Liegl však 
bude ako akcionár aj naďalej pomáhať formovať 
rozvoj spoločných podnikov Dachser Slovakia 
a Dachser Romania. 

POVÝŠENIA

ODCHOD

 Martin Šámal odchádza z vedenia mar-
ketingu spoločnosti Vafo Praha. Počas svojho 
pôsobenia vybudoval oddelenie, ktoré pokrýva 
marketing nielen v Česku, ale aj v ďalších 14 kraji-
nách, kde sú aktívne hlavne značky Brit a Carni-
love. Jeho pozícia bude čiastočne pokrytá z inter-
ných zdrojov a o novom riaditeľovi marketingu sa 
rozhodne neskôr. 

JEDNOU VETOU

„Každý má 
stratégiu, dokým 
nedostane prvú 

ranu.“ 
Mike Tyson,
americký boxer

inzercia
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ČO SME VIDELI, POČULI, ZISTILI...

INFORMAČNÁ PASÁŽ

Poznámky
z Táninho
     blogu

Obchodná ulica
 Ak má byť niečo výkladnou skriňou metro-
pol, tak sú to určite ich nákupné ulice. Pamätám 
sa, že keď som bola prvýkrát na Oxford Street, cez 
dav ľudí som sa nevedela predrať. Na Champs-Ély-
sées som sa zas cítila ako v nejakom filme. A na 
Obchodnej ulici? Tam na mňa zakaždým čaká ne-
jaké prekvapenie v podobe ďalšej zavretej alebo 
novootvorenej prevádzky. Za tie roky, čo žijem 
v Bratislave, sa ich tam vystriedalo toľko, že keby 
sme ich postavili vedľa seba, Obchodná ulica by 
bola dlhá pravdepodobne niekoľko kilometrov. 
Nedávno tam moju pozornosť upútala zaujímavá 
susedská konkurencia. Secondhand Nosené sídli 
na ulici už niekoľko rokov. Teraz však vo vedľajších 
dverách otvoril Textile House. Bude zaujímavé sle-
dovať, ako sa im bude vedľa seba dariť. Hoci je to 
konkurencia, takéto susedstvo môže na druhej 
strane priviesť do lokality zákazníčky, ktoré hľada-
jú netuctové kúsky, nechce sa im behať po meste 
a navštívia obe prevádzky. 

Bez výdajných predajní
 Hoci v posledných rokoch sme boli zvyknutí na 
to, že internetové predajne zriaďujú výdajné mies-
ta a showroomy, kde si zákazníci môžu 
okrem vyzdvihnutia zásielky po-
zrieť a kúpiť vybraný tovar, spo-
ločnosť Mall sa rozhodla ísť 
opačným smerom. Postup-
ne redukovala počet tak-
zvaných Mall Shopov, 
až napokon začiatkom 
februára zavrela aj po-

sledné tri. Na svojej 
stránke uvádza, 
že vlastné pre-
dajne nahrádza 
sieťou päťtisícky 

výdajných miest. 
Kým v Mall Pointe a Mall 

Boxe sa dá objednávka iba 
vyzdvihnúť, v pobočkách Pac-
kety môžu zákazníci tovar zadar-
mo vrátiť alebo reklamovať. 

Naozaj drahé potraviny
 Štatistický úrad v polovici januára zverejnil ne-
potešujúce čísla. Decembrová inflácia zostala na 
úrovni 15‚4 %. Ceny sa medzimesačne dvihli 
o 0‚2 %, čo je najmenší prírastok v tomto roku. 
Úrad za tým vidí vianočné súperenie obchodníkov. 
Napriek tomu je takýto výsledok stále najvyššia úro-
veň inflácie za posledných viac ako 22 rokov. Potra-
viny sa medziročne predávali drahšie dokonca až 
o 29 %. Ceny chleba a obilnín boli vyššie o 26‚2 %, 
mäsa o 30‚1 % a mlieka, syrov a vajec až o 37‚7 %. 
Výrazne drahšie však zostali aj ceny zeleniny a ovo-
cia. V súhrne za rok 2022 sa spotrebiteľské ceny 
medziročne v priemere zvýšili o 12‚8 %. Pri potra-
vinách ceny vzrástli o 19‚3 %, pričom vyšší rast sa 
prejavil vo všetkých deviatich sledovaných skupi-
nách potravinových produktov. 

Nové značky na trhu
 Najočakávanejším otvorením tohto roka je 
pravdepodobne vstup Primarku na slovenský trh. 
Írsky reťazec s rýchlou módou by mal otvoriť na 
jar. Slovensko si však vyhliadli aj iné značky. Vo 
viacerých mestách pripravuje svoje pobočky dis-
kont so spotrebným tovarom Action. Prvú otvorí 
v marci v petržalskej Danubii. Sieť však mieri aj do 
regiónov a hľadá zamestnancov v rámci celej kra-
jiny. Drogéria Hebe, ktorá má v Poľsku kamenné 
predajne, ohlásila svoj vstup na náš trh už pred 
pandémiou, zatiaľ spustila e-shop. Prvý obchod 
v bratislavských Nivách otvoril aj čínsky                                                                 reťazec 
Yoyoso, ktorý predáva doplnky pre domácnosť 
a moderný životný štýl. 

Jeden deň snehu
 Celú zimu som sa sťažovala, že vlastne žiadna 
zima neprišla. Dážď, vietor, sychravosť, plusové tep-
loty počas zimných mesiacov nie sú nič pre mňa. Už 
som ani nedúfala, keď zrazu koncom januára na-
snežilo. Dokonca aj v Bratislave. V takých chvíľach 
netreba veľmi váhať, lebo človek nikdy nevie, či 
náhodou o dve hodiny nebude po celej paráde. Keď 

sme sa zobudili do zasneženého nedeľného rána, 
rýchlo sme sadli do auta a vyrazili na 

Železnú studničku. Hoci sme oča-
kávali nával zimných nadšencov 

z celého mesta, napodiv, nič 
také sa nedialo. Snehu 

bolo viac ako ľudí, takže 
sme si to poriadne užili. 
Sánkovanie, stavanie 
snehuliaka, guľovanie. 
Síce iba jeden deň, ale 
bola to zimná rozpráv-
ka ako vyšitá. 

Staronové 
zážitky

 Vždy je zaujímavé pozrieť si s odstupom 
rokov film, ktorý sa nám niekedy páčil. Pamätám 
si, ako sme boli zo základnej školy na „detský ho-
ror“ Jumanji. Bála som sa a pri niektorých scénach 
som radšej zavrela oči. Keď som ho už ako dospe-
lá zazrela v televízii, pripadal mi smiešny a radšej 
som to vypla. Nedávno som však vo vysielaní na-
ďabila na seriál Dempsey a Makepeaceová. Ako 
malá som ho zbožňovala a chcela som byť ako 
hlavná hrdinka. Ani teraz britská klasika nesklama-
la. Bola to napínavá časť, keď Dempsey vypadol 
z lietadla bez padáka a Makepeaceová musela 
sama s lietadlom pristáť. Našťastie, všetko dobre 
dopadlo a detektívi vyriešili ďalší prípad. 

Vtip mesiaca
 V obchode prosí zákazník predavačku: 
„Naeurujete mi jedny cigarety?“ „Čože?“ pýta sa 
prekvapená predavačka. „Chcel by som, aby ste 
mi naeurovali jedny cigarety. Vy ešte neviete, že 
namiesto mariek sú eurá?“ 

Normálna 
či espresso?
 Túto otázku som počula od 
jednej čašníčky a pod normálnou 
myslela zalievanú. U mňa momen-
tálne na stole nestojí ani turek, ani 
jeho strojová verzia. Nejako ma pre-
šla na kávu chuť a snažím sa ju nepiť 
len zo zvyku. Aj keď je pravda, že 
niekedy tej podmanivej vôni predsa 
len neodolám. 

 Kontaktujte Tatianu:
tatiana.kapitanova@atoz.sk

18

S
PÁ

JA
, 
O

V
P

LY
V

Ň
U

JE
, 
V

ŤA
H

U
JE

..
.

     blogu
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potešujúce čísla. Decembrová inflácia zostala na 
úrovni 15‚4 %. Ceny sa medzimesačne dvihli 
o 0‚2 %, čo je najmenší prírastok v tomto roku. 
Úrad za tým vidí vianočné súperenie obchodníkov. 
Napriek tomu je takýto výsledok stále najvyššia úro-
veň inflácie za posledných viac ako 22 rokov. Potra-
viny sa medziročne predávali drahšie dokonca až 
o 29 %. Ceny chleba a obilnín boli vyššie o 26‚2 %, 
mäsa o 30‚1 % a mlieka, syrov a vajec až o 37‚7 %. 
Výrazne drahšie však zostali aj ceny zeleniny a ovo-
cia. V súhrne za rok 2022 sa spotrebiteľské ceny 
medziročne v priemere zvýšili o 12‚8 %. Pri potra-
vinách ceny vzrástli o 19‚3 %, pričom vyšší rast sa 
prejavil vo všetkých deviatich sledovaných skupi-
nách potravinových produktov. 

 Kontaktujte Tatianu:
tatiana.kapitanova@atoz.sk



20. 4. 2023, 
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Zmyslom summitu je, aby sa ľudia, ktorí sa venujú udržateľnosti vo svojich fi rmách, mohli každoročne schádzať 
a zdieľať informácie o projektoch s profesionálmi z iných spoločností, často z úplne odlišných odborov a odvetví. 

Zároveň chceme prepojiť biznisovú a vedeckú komunitu zaoberajúcu sa udržateľnosťou.

Čo vás čaká na prvom ročníku summitu?

PARTNERI SUMMITU: SPOLUPRACUJÚCE ORGANIZÁCIE:

OSTATNÍ PARTNERI:

Už v apríli sa koná prvý ročník!

Program dopoludnia: Blok odborných 
prezentácií na tému udržateľnosť a biznis
• Kto je to sustainability manager, 

ako ho nájsť a čo musí vedieť?
• Biznis a veda – partneri alebo protivníci v udržateľnosti?
• Financovanie a udržateľnosť
• ESG reporting – skúsenosti, príklady, námety
• Komunikácia 

s dodávateľmi 
a odberateľmi o napĺňaní 
stratégií udržateľnosti

• ... a ďalšie témy

Program popoludní: Udržateľné prípadové 
štúdie projektov, ktoré naozaj fungujú
Neoddeliteľnú súčasť summitu tvorí prezentácia úspešných 
prípadových štúdií (best practices) v oblasti udržateľnosti, 
teda projektov, ktoré preukázateľne pomohli životnému 
prostrediu či spoločnosti. Pokiaľ takýto projekt máte, 
odporúčame vám ho prihlásiť na posúdenie vedeckou radou 
pre zaradenie do programu 
summite. 

POD ZÁŠTITOU:ODBORNÝ 
GARANT:

Panelová diskusia: 
Úloha CEO v udržateľnej stratégii fi rmy
CEO majú zásadnú úlohu pri transformácii spoločností 
k udržateľnému podnikaniu. Panelisti sa podelia o rôzne 
postrehy a kroky, ktoré zvažujú v reakcii na environmentálne 
a sociálne problémy. Dozvieme sa, aké znalosti a zručnosti 
potrebujú CEO pri zavádzaní a presadzovaní ESG 
a udržateľnosti. 

Sprievodný program:
Vedecká kaviareň – priestor pre vedu
Jedním z hlavních cílů Sustainability Summit je zlepšit 
kontakty a porozumění mezi byznysem a vědou. A kde 
jinde se věda dělá nejčastěji než na univerzitách? 
Z tohoto důvodu Sustainability Summit nabízí platformu 
pro výzkumníky, profesory a studenty, aby prezentovali 
své akademické projekty 
v oblasti udržitelnosti 
dalším kolegům, vědcům 
i lidem z byznysu, kteří se 
zajímají o vědeckou stránku 
udržitelnosti.  

Galavečer a ocenenie 
udržateľných projektov roku 2023
Realizácia úspešného projektu udržateľnosti – takého, 
ktorý skutočne dosahuje osvedčené výsledky – vyžaduje 
čas, energiu a odhodlanie. A nakoniec by mal prísť nielen 
prínos pre životné prostredie či spoločnosť, ale aj uznanie 
pre tých, ktorí projekt realizovali. Také ocenenie príde 
na záver Sustainability 
Summitu, kedy vyzdvih-
neme najlepšie udržateľné 
projekty vybrané vedeckou 
radou, ktorú vedie prof. 
Vladimír Kočí.

Večerný program – čas na networking
Po celodennej inšpirácii v oblasti udržateľnosti sa len 
málokomu chce domov. Väčšina by uvítala možnosť stretnúť 
sa s ďalšími odborníkmi na udržateľnosť a prediskutovať 
s nimi zistenia summitu a prezentované projekty. 
Sustainability Summit preto zakončí spoločenská udalosť, 
ktorá dá účastníkom ďalšiu príležitosť na networking.

Ďakujeme partnerom, ktorí sa ako prví pripojili k Sustainability Summitu:

Registrujte sa už dnes na: www.SustainabilitySummit.cz/registrace

UNIKÁTNA AKCIA 
SPOLOČNOSTI:ŠPECIÁLNI PARTNERI 

SUMMITU:
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ČO SME VIDELI, POČULI, ZISTILI...

INFORMAČNÁ PASÁŽ

Poznámky
z Táninho
     blogu

Obchodná ulica
 Ak má byť niečo výkladnou skriňou metro-
pol, tak sú to určite ich nákupné ulice. Pamätám 
sa, že keď som bola prvýkrát na Oxford Street, cez 
dav ľudí som sa nevedela predrať. Na Champs-Ély-
sées som sa zas cítila ako v nejakom filme. A na 
Obchodnej ulici? Tam na mňa zakaždým čaká ne-
jaké prekvapenie v podobe ďalšej zavretej alebo 
novootvorenej prevádzky. Za tie roky, čo žijem 
v Bratislave, sa ich tam vystriedalo toľko, že keby 
sme ich postavili vedľa seba, Obchodná ulica by 
bola dlhá pravdepodobne niekoľko kilometrov. 
Nedávno tam moju pozornosť upútala zaujímavá 
susedská konkurencia. Secondhand Nosené sídli 
na ulici už niekoľko rokov. Teraz však vo vedľajších 
dverách otvoril Textile House. Bude zaujímavé sle-
dovať, ako sa im bude vedľa seba dariť. Hoci je to 
konkurencia, takéto susedstvo môže na druhej 
strane priviesť do lokality zákazníčky, ktoré hľada-
jú netuctové kúsky, nechce sa im behať po meste 
a navštívia obe prevádzky. 

Bez výdajných predajní
 Hoci v posledných rokoch sme boli zvyknutí na 
to, že internetové predajne zriaďujú výdajné mies-
ta a showroomy, kde si zákazníci môžu 
okrem vyzdvihnutia zásielky po-
zrieť a kúpiť vybraný tovar, spo-
ločnosť Mall sa rozhodla ísť 
opačným smerom. Postup-
ne redukovala počet tak-
zvaných Mall Shopov, 
až napokon začiatkom 
februára zavrela aj po-

sledné tri. Na svojej 
stránke uvádza, 
že vlastné pre-
dajne nahrádza 
sieťou päťtisícky 

výdajných miest. 
Kým v Mall Pointe a Mall 

Boxe sa dá objednávka iba 
vyzdvihnúť, v pobočkách Pac-
kety môžu zákazníci tovar zadar-
mo vrátiť alebo reklamovať. 

Naozaj drahé potraviny
 Štatistický úrad v polovici januára zverejnil ne-
potešujúce čísla. Decembrová inflácia zostala na 
úrovni 15‚4 %. Ceny sa medzimesačne dvihli 
o 0‚2 %, čo je najmenší prírastok v tomto roku. 
Úrad za tým vidí vianočné súperenie obchodníkov. 
Napriek tomu je takýto výsledok stále najvyššia úro-
veň inflácie za posledných viac ako 22 rokov. Potra-
viny sa medziročne predávali drahšie dokonca až 
o 29 %. Ceny chleba a obilnín boli vyššie o 26‚2 %, 
mäsa o 30‚1 % a mlieka, syrov a vajec až o 37‚7 %. 
Výrazne drahšie však zostali aj ceny zeleniny a ovo-
cia. V súhrne za rok 2022 sa spotrebiteľské ceny 
medziročne v priemere zvýšili o 12‚8 %. Pri potra-
vinách ceny vzrástli o 19‚3 %, pričom vyšší rast sa 
prejavil vo všetkých deviatich sledovaných skupi-
nách potravinových produktov. 

Nové značky na trhu
 Najočakávanejším otvorením tohto roka je 
pravdepodobne vstup Primarku na slovenský trh. 
Írsky reťazec s rýchlou módou by mal otvoriť na 
jar. Slovensko si však vyhliadli aj iné značky. Vo 
viacerých mestách pripravuje svoje pobočky dis-
kont so spotrebným tovarom Action. Prvú otvorí 
v marci v petržalskej Danubii. Sieť však mieri aj do 
regiónov a hľadá zamestnancov v rámci celej kra-
jiny. Drogéria Hebe, ktorá má v Poľsku kamenné 
predajne, ohlásila svoj vstup na náš trh už pred 
pandémiou, zatiaľ spustila e-shop. Prvý obchod 
v bratislavských Nivách otvoril aj čínsky                                                                 reťazec 
Yoyoso, ktorý predáva doplnky pre domácnosť 
a moderný životný štýl. 

Jeden deň snehu
 Celú zimu som sa sťažovala, že vlastne žiadna 
zima neprišla. Dážď, vietor, sychravosť, plusové tep-
loty počas zimných mesiacov nie sú nič pre mňa. Už 
som ani nedúfala, keď zrazu koncom januára na-
snežilo. Dokonca aj v Bratislave. V takých chvíľach 
netreba veľmi váhať, lebo človek nikdy nevie, či 
náhodou o dve hodiny nebude po celej paráde. Keď 

sme sa zobudili do zasneženého nedeľného rána, 
rýchlo sme sadli do auta a vyrazili na 

Železnú studničku. Hoci sme oča-
kávali nával zimných nadšencov 

z celého mesta, napodiv, nič 
také sa nedialo. Snehu 

bolo viac ako ľudí, takže 
sme si to poriadne užili. 
Sánkovanie, stavanie 
snehuliaka, guľovanie. 
Síce iba jeden deň, ale 
bola to zimná rozpráv-
ka ako vyšitá. 

Staronové 
zážitky

 Vždy je zaujímavé pozrieť si s odstupom 
rokov film, ktorý sa nám niekedy páčil. Pamätám 
si, ako sme boli zo základnej školy na „detský ho-
ror“ Jumanji. Bála som sa a pri niektorých scénach 
som radšej zavrela oči. Keď som ho už ako dospe-
lá zazrela v televízii, pripadal mi smiešny a radšej 
som to vypla. Nedávno som však vo vysielaní na-
ďabila na seriál Dempsey a Makepeaceová. Ako 
malá som ho zbožňovala a chcela som byť ako 
hlavná hrdinka. Ani teraz britská klasika nesklama-
la. Bola to napínavá časť, keď Dempsey vypadol 
z lietadla bez padáka a Makepeaceová musela 
sama s lietadlom pristáť. Našťastie, všetko dobre 
dopadlo a detektívi vyriešili ďalší prípad. 

Vtip mesiaca
 V obchode prosí zákazník predavačku: 
„Naeurujete mi jedny cigarety?“ „Čože?“ pýta sa 
prekvapená predavačka. „Chcel by som, aby ste 
mi naeurovali jedny cigarety. Vy ešte neviete, že 
namiesto mariek sú eurá?“ 

Normálna 
či espresso?
 Túto otázku som počula od 
jednej čašníčky a pod normálnou 
myslela zalievanú. U mňa momen-
tálne na stole nestojí ani turek, ani 
jeho strojová verzia. Nejako ma pre-
šla na kávu chuť a snažím sa ju nepiť 
len zo zvyku. Aj keď je pravda, že 
niekedy tej podmanivej vôni predsa 
len neodolám. 

 Kontaktujte Tatianu:
tatiana.kapitanova@atoz.sk



STRETNUTIE

Martin 
Polák

Tatiana Kapitánová, tatiana.kapitanova@atoz.sk

Na čele slovenskej spoločnosti stojí už jedenásť rokov. Za ten čas sa sieť 
1. day rozrástla z východného Slovenska po celej krajine. Aktuálne má 95 
predajní, no naďalej expanduje a na trhu vidí potenciál na ďalšie desiatky 
obchodov. Medzi jej novinky patrí aj veľkoformátový koncept, v ktorom 
bude pre zákazníkov pripravovať prezentácie či degustácie produktov.

riaditeľ, 1. day
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:

... /...

P andémia či inflácia menia 
nákupné správanie. Na-
priek tomu sú oblasti, na 
ktorých slovenskí spotrebi-

telia nechcú šetriť. A to napríklad na daroch 
pre svojich blízkych či počas sviatkov. Aj pre-
to sieť 1. day, ktorá ponúka najmä alkohol, 
tabak či výberové cukrovinky, očakáva vyda-
renú Veľkú noc.

Ako sa inflácia dotkla predajní 
s alkoholom?

Inflácia vplýva na prevádzku maloobchodných pre-
dajní na viacerých úrovniach, na jednej strane sú 
to náklady spojené so samotným zabezpečením 
prevádzky, ako nájom, energie, mzdy a podobne, 
a na druhej strane rastúce ceny tovarov. To všetko 
vplýva na výstupné ceny pre koncového zákazníka. 
Spotrebiteľ sa musí rozhodovať, či si kúpi ten istý 
tovar za vyššiu cenu alebo siahne po niečom preň-
ho cenovo dostupnejšom.

Ako sa zvyčajne rozhodne?

Väčšinou to býva tak, že si radšej dopraje menej, 
ale ostane verný svojej značke. Samozrejme, závisí 
to od okolností a konkrétneho zákazníka, ako aj 
od toho, či sa chystá na oslavu alebo ide o dennú 
spotrebu.

O koľko ste dvíhali ceny?

Celé toto náročné obdobie prinieslo so sebou aj 
nepopulárne zdražovanie. Vidíme veľkú snahu vý-
robcov aj distribútorov držať ceny na prijateľných 
úrovniach. Zatiaľ sa to prejavilo v miernom navýše-
ní počas prvého kvartálu tohto roka, ale čaká nás 
ťažké obdobie, keď sa k inflácii pripojí zvyšovanie 
spotrebných daní.

Čo je väčší problém, spotrebná daň 
alebo inflácia?

Obidva faktory vplývajú na vývoj maloobchodných 
cien. Preto je veľmi dôležité intenzívnejšie analyzo-
vať vývoj všetkých vstupov, aby sa včas pripravili 
opatrenia na zmiernenie cenového nárastu. Treba 
však zdôrazniť, že nárast spotrebných daní je regu-
lovaný a zdražovanie s tým spojené neodzrkadľuje 
prirodzený vývoj cien. Ak sa to deje súbežne s ne-
priaznivou infláciou, o to viac to má nepriaznivé 
následky na ceny.

Zákazníci vás často navštevujú, 
keď sa chystajú na oslavu a potrebujú 
darček. Vidíte, že by viac šetrili?

Spotrebitelia počas pandémie oslavovali viac doma 
a v uzavretých komunitách, čo sa odzrkadlilo vo 
výraznom náraste predaja segmentu, ktorý pred-
tým konzumovali v gastrozariadeniach. Slovenský 
zákazník je konzervatívny, ale keď ide oslavovať či 
niekoho obdarovať, môžeme s určitosťou povedať, 
že šetrenie ide bokom.

Akú očakávate Veľkú noc?

Slovenskí spotrebitelia si radi doprajú. Vianoce 
a Veľká noc sú pre nás veľmi pozitívne obdobia. Aj 
na túto Veľkú noc pripravujeme viacero noviniek, 
aby sme oslovili svojich zákazníkov.

Tržby vám pravidelne rastú. 
Čo bolo ich ťahúňom vlani?

Za nárastom obratu je v prvom rade rozvoj siete 
o ďalšie lokality. V druhom rade obmena a moderni-
zácia vybavenia predajní, ktorá prispieva k zvyšovaniu 
komfortu nakupovania. To má výrazný vplyv na ná-
rast obratu pri starších predajniach. Jedným z dôleži-
tých faktorov zvyšovania tržieb je obmena sortimen-
tu, zaraďovanie noviniek a ich správne vystavenie.

Základom vášho sortimentu je alkohol, 
ale aj tabak, výberové cukrovinky či nealko. 
V niektorých predajniach na východe však 
ponúkate farmárske produkty. 
Ako to zapadá do konceptu?

Chceme neustále modernizovať náš koncept, 
a preto prinášame inovácie. Farmárske produkty, 
potravinový segment, rôzne moderné potraviny 
ľahké na prípravu či na priamu konzumáciu a ďal-
šie nové produkty sa ukazujú ako vhodný doplnok 
k nášmu štandardnému sortimentu, čo zvyšuje 
komfort nákupu, a vidíme, že zákazník na to rea-
guje pozitívne.

Aké ďalšie inovácie chystáte?

Minulý rok sme prišli na trh s novým konceptom 
veľkoformátových predajní, ktoré, veríme, prinesú 
v tejto oblasti vyššiu pohodu pri nakupovaní. Chce-
me ich využiť na nový a väčší zážitok pre zákazníka 
vo forme degustácií či eventov.

Chystáme 
veľké predajne 

so zážitkom

V priebehu 
mesiaca či 
dvoch zdoláme 
hranicu sto 
prevádzok.

STRETNUTIE

Tatiana Kapitánová, tatiana.kapitanova@atoz.sk

Na čele slovenskej spoločnosti stojí už jedenásť rokov. Za ten čas sa sieť 
1. day rozrástla z východného Slovenska po celej krajine. Aktuálne má 95 
predajní, no naďalej expanduje a na trhu vidí potenciál na ďalšie desiatky 
obchodov. Medzi jej novinky patrí aj veľkoformátový koncept, v ktorom 
bude pre zákazníkov pripravovať prezentácie či degustácie produktov.
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Vaše predajne však zatiaľ nie sú rozlohou
veľké. Podľa čoho vyberáte, 
aké produkty sa dostanú na pulty?

Snažíme sa mať v ponuke produkty, o ktoré majú 
zákazníci záujem, o čom svedčí ich opakovaný ná-
kup. Tento základný výber dopĺňame o výrobky, 
ktoré nie sú bežne na trhu dostupné. Treba záro-
veň zdôrazniť, že máme tím špecialistov, ktorý pra-
videlne sleduje trendy v oblasti predaja nášho sor-
timentu a následne vyhodnocuje rozširovanie 
jednotlivých kategórií o nové produkty.

Plánujete ďalšiu expanziu?

Tá sa deje priebežne. Posudzujeme voľné priestory, 
ktoré sa objavia v ponuke. Radi budeme otvárať 
ďalšie predajne po celom Slovensku, aby mal zá-
kazník náš koncept všade k dispozícii. Nezastavu-
jeme sa, práve naopak, expanziu by sme chceli 
zintenzívniť. Uvidíme, ako sa uchytí nový zväčšený 
formát a ako bude napredovať.

Akú veľkú sieť chcete vybudovať?

Na konci januára sme mali 95 predajní a verím, že 
v priebehu mesiaca či dvoch zdoláme hranicu sto 
prevádzok. Ročne by sme však chceli otvoriť pri-
bližne 20 predajní a myslím, že dokopy 150 obcho-
dov by sme vedeli zvládnuť. Sú to však otvorené 
veci, konečné číslo závisí aj od konkurencie a od 
toho, ako sa bude vyvíjať trh.

Aký je pomer vašich vlastných predajní 
a franšízových?

Našich predajní je zatiaľ podstatne viac. Franšízový 
koncept je náročný na financie a hoci výnosy môžu 
byť pre niekoho lákavé, vstupné investície sú kľú-
čové a veľakrát ovplyvňujú rozhodovanie našich 
partnerov. Je potrebné povedať, že pre franšízo-
vých partnerov hľadáme riešenia, aby bola spolu-
práca obojstranne výhodná.

Máte aj e-shop a expresnú donášku. 
Akú dôležitosť prikladáte tomuto kanálu?

Internetový predaj mal veľké opodstatnenie počas 
covidového obdobia. Zaznamenali sme nárast 
o desiatky percent oproti bežnému obdobiu. 
E-shop má v tejto dobe obrovský význam, či už 
z pohľadu prezentácie, alebo moderného nakupo-
vania. Nemôžeme ho opomenúť, pretože moderní 
ľudia ho využívajú a je to výborný doplnok pre náš 
koncept. Internetový predaj sa však veľmi rýchlo 
inovuje a je náročné sledovať všetky zmeny, ktoré 
ho sprevádzajú. Sme segment, ktorý je zložitý 
z hľadiska doručovania. Prepojiť kamenný predaj 
s onlineom nie je jednoduché, čaká nás ešte veľa 
práce, ale musíme byť inovatívni.

Aké rozdiely vidieť pri nákupe 
alkoholu v regiónoch, sa 
dočítate na www.tovarapredaj.sk

Čo ma na nakupovaní 
baví/nebaví:

Baví ma komunikácia 
s personálom, mám rád 

atmosféru predajní. Nemôžem 
povedať, že by ma niečo 
nebavilo. Ak ma niečo 

nebaví, tak tam nechodím.

Aký som zákazník:
Kupujem emotívne, aj 
keď to nepotrebujem.

S kým najradšej 
nakupujem:

S mojimi blízkymi, 
manželkou a deťmi.

Môj obľúbený 
obchod:

Mám rád všetky malé 
špecializované predajne, 

teda mäsiarstva, 
pekárne, drogérie.

Ako nakupujem:
Iba offline, pretože 
nákupom online sa 

vyhýbam. Pre mňa sa nákup 
odohráva v kamennej 

predajni.

Bez čoho 
z obchodu 
neodídem:

Určite bez toho, 
čo mi predavač 

ponúkne.
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:
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Sieť ponúka 
cukrovinky, 
medzi nimi aj 
čokolády ručne 
vyrábané na 
Slovensku.

Súčasťou sortimentu sú aj 
nealkoholické nápoje, ako 
aj kávy, pivo alebo slané 
pochutiny.

Zákazníci si môžu vybrať spomedzi pripravených darčekových 
košov, ale personál im pripraví aj koše podľa ich vlastných 
preferencií.

V každej kategórii alkoholu sú 
zastúpené najpredávanejšie produkty, 
ale aj také, ktoré odrážajú najnovšie 
trendy v konzumácii.

Na slovenských oslavách 
sú tradične zastúpené 
vodkové nápoje, ale čoraz 
viac spotrebiteľov siaha 
po whisky.

Na predajnej ploche s Martinom Polákom

Momentálne sú medzi 
slovenskými spotrebiteľmi 
obľúbené prosecca a šumivé vína.

riaditeľ, 1. day
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Vaše predajne však zatiaľ nie sú rozlohou
veľké. Podľa čoho vyberáte, 
aké produkty sa dostanú na pulty?

Snažíme sa mať v ponuke produkty, o ktoré majú 
zákazníci záujem, o čom svedčí ich opakovaný ná-
kup. Tento základný výber dopĺňame o výrobky, 
ktoré nie sú bežne na trhu dostupné. Treba záro-
veň zdôrazniť, že máme tím špecialistov, ktorý pra-
videlne sleduje trendy v oblasti predaja nášho sor-
timentu a následne vyhodnocuje rozširovanie 
jednotlivých kategórií o nové produkty.

Plánujete ďalšiu expanziu?

Tá sa deje priebežne. Posudzujeme voľné priestory, 
ktoré sa objavia v ponuke. Radi budeme otvárať 
ďalšie predajne po celom Slovensku, aby mal zá-
kazník náš koncept všade k dispozícii. Nezastavu-
jeme sa, práve naopak, expanziu by sme chceli 
zintenzívniť. Uvidíme, ako sa uchytí nový zväčšený 
formát a ako bude napredovať.

Akú veľkú sieť chcete vybudovať?

Na konci januára sme mali 95 predajní a verím, že 
v priebehu mesiaca či dvoch zdoláme hranicu sto 
prevádzok. Ročne by sme však chceli otvoriť pri-
bližne 20 predajní a myslím, že dokopy 150 obcho-
dov by sme vedeli zvládnuť. Sú to však otvorené 
veci, konečné číslo závisí aj od konkurencie a od 
toho, ako sa bude vyvíjať trh.

Aký je pomer vašich vlastných predajní 
a franšízových?

Našich predajní je zatiaľ podstatne viac. Franšízový 
koncept je náročný na financie a hoci výnosy môžu 
byť pre niekoho lákavé, vstupné investície sú kľú-
čové a veľakrát ovplyvňujú rozhodovanie našich 
partnerov. Je potrebné povedať, že pre franšízo-
vých partnerov hľadáme riešenia, aby bola spolu-
práca obojstranne výhodná.

Máte aj e-shop a expresnú donášku. 
Akú dôležitosť prikladáte tomuto kanálu?

Internetový predaj mal veľké opodstatnenie počas 
covidového obdobia. Zaznamenali sme nárast 
o desiatky percent oproti bežnému obdobiu. 
E-shop má v tejto dobe obrovský význam, či už 
z pohľadu prezentácie, alebo moderného nakupo-
vania. Nemôžeme ho opomenúť, pretože moderní 
ľudia ho využívajú a je to výborný doplnok pre náš 
koncept. Internetový predaj sa však veľmi rýchlo 
inovuje a je náročné sledovať všetky zmeny, ktoré 
ho sprevádzajú. Sme segment, ktorý je zložitý 
z hľadiska doručovania. Prepojiť kamenný predaj 
s onlineom nie je jednoduché, čaká nás ešte veľa 
práce, ale musíme byť inovatívni.

Aké rozdiely vidieť pri nákupe 
alkoholu v regiónoch, sa 
dočítate na www.tovarapredaj.sk

Čo ma na nakupovaní 
baví/nebaví:

Baví ma komunikácia 
s personálom, mám rád 

atmosféru predajní. Nemôžem 
povedať, že by ma niečo 
nebavilo. Ak ma niečo 

nebaví, tak tam nechodím.

Aký som zákazník:
Kupujem emotívne, aj 
keď to nepotrebujem.

S kým najradšej 
nakupujem:

S mojimi blízkymi, 
manželkou a deťmi.

Môj obľúbený 
obchod:

Mám rád všetky malé 
špecializované predajne, 

teda mäsiarstva, 
pekárne, drogérie.

Ako nakupujem:
Iba offline, pretože 
nákupom online sa 

vyhýbam. Pre mňa sa nákup 
odohráva v kamennej 

predajni.

Bez čoho 
z obchodu 
neodídem:

Určite bez toho, 
čo mi predavač 

ponúkne.
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ž v polovici roku 2021 sa začala 
rýchla akcelerácia medziročnej 
miery celkovej inflácie, ktorá 
v posledných mesiacoch pre-
kračuje 15 % zmeny trhu. To je 

v modernej českej ekonomike historicky jedinečné. 
Inflácia je silno ovplyvnená cenami v koši „bývanie, 
voda, energie, palivá“, kde ceny rástli od marca 
2022 o 20 % a viac (spomalenie nastalo až v ok-
tóbri). Podobný trend je v cenách potravín (v ok-
tóbri 2022 presiahla medziročná inflácia 25 %) 
a v službách ubytovania a stravovania, kde sa rast 
cien drží nad 20 % už od apríla 2022. Tieto eko-
nomické zmeny i ďalšie dôsledky vojny na Ukrajine 
(a hojná medializácia) majú, samozrejme, vplyv na 
mnoho aspektov politických, sociálnych i ekono-
mických. Jedným z nich je pokles indexu ekono-
mickej dôvery obyvateľov. Ten koncom roka 2022 
dosiahol historické minimum a navyše klesá naj-
rýchlejším tempom za obdobie merania. To všetko 
má, samozrejme, vplyv aj na nákupy potravín.

Presun z reštaurácie 
do obchodu by mohol 
kompenzovať pokles

Celkový obrat českého maloobchodu s potravina-
mi zaznamená takmer isto v roku 2022 rekordný 
nárast a prekoná hranicu 540 mld. Kč. Príčinou 
rastu je však zmienená inflácia. Keď sa pozrieme 
na maloobchod v stálych cenách, vidíme dlhé ob-
dobie od februára 2020 do marca 2022, keď sa 
vývoj dostal do záporných čísel. V priemere v tom-
to období klesol objem maloobchodu s potravina-
mi o 0‚7 % oproti predchádzajúcim mesiacom. 
Ďalšia fáza nastáva v apríli až septembri 2022, keď 
sa pokles zrýchlil na 5‚6 % oproti rovnakému ob-

dobiu predchádzajúceho roka. Budúci vývoj je, 
samozrejme, veľká neznáma, pretože sme v histo-
ricky unikátnej konštelácii. Napriek tomu sa dá 
spočítať určitá predikcia. Jej „stredný scenár“ ho-
vorí, že by maloobchod s potravinami v stálych 
cenách (bez započítanej inflácie) mal v nasledujú-
cich 12 mesiacoch klesnúť o 5 % (t. j. do septem-
bra 2023). Pre rastúce ceny v gastronómii (a ďalšie 
problémy segmentu) sa dá čakať ďalší odliv náku-
pov zo stravovacích služieb do maloobchodu. To 
by mohlo do istej miery kompenzovať očakávaný 
pokles maloobchodných tržieb.

Šetrí sa aj na potravinách

Hlavnou reakciou nakupujúcich na situáciu na trhu 
je snaha udržať si pod kontrolou bežné výdavky 
vrátane nákupov potravín. Asi najviditeľnejšou 
zmenou je zvýšenie nákupov v zľavových akciách. 
Podľa Shopper Review (Skála a Šulc, 2022) sa po-
diel ľudí nakupujúcich aspoň raz týždenne „akcio-
vý košík“ zvýšil z 36 % v roku 2021 na 40 % 
v roku 2022. Druhým spôsobom, ako šetriť, je 
obmedzenie objemu nákupu. Týka sa to tak ľudí 
starších (zhruba nad 50 rokov), ako aj najmladších 
(asi do 35 rokov), typicky z menších domácností. 
Tu hrozí obmedzovanie frekvencie nákupu nie ne-
vyhnutných kategórií a v dôsledku toho pokles 
predaného objemu potravín. Treťou očakávateľ-
nou zmenou je presun k lacnejším značkám, čo 
často znamená rast podielu privátnych značiek 
obchodných reťazcov.

Zmena nákupného správania sa prejavuje aj v rov-
nováhe obchodných formátov: diskontné predajne 
(teda Lidl, Penny, Norma) majú v roku 2022 na čes-
kom trhu už 33 % verných zákazníkov, v roku 2021 

Už štvrtý rok sa 
vyrovnávame so 
situáciami, aké majú 
len málo pamätníkov. 
V uplynulých troch 
rokoch to boli dramatické 
následky epidémie covidu, 
vlani vojna na Ukrajine 
s vplyvom na spoločnosť 
a celú ekonomiku vrátane 
obchodu. Zmien na trhu 
aj v nákupnom správaní 
je celý rad a často sú 
navzájom protichodné: 
dramatický rast cien vracia 
pozornosť nakupujúcich 
k cenám a mení rovnováhu 
medzi distribučnými 
kan                                                                álmi, súčasne však 
pokračuje modernizácia 
obchodu a nákupných 
zvyklostí. Tento článok 
sa pokúša o zhrnutie 
aspoň hlavných trendov 
v českom maloobchode 
s rýchloobrátkovým 
tovarom a o opatrný výhľad 
do neistej budúcnosti.

Zdeněk Skála, konateľ, Skála a Šulc

Český obchod 
v časoch zmien

Rebríček je založený na  dostupných výsledkoch
P 

rehľad TOP 50 českého obchodu 
je spracovaný na základe aktuálne 
dostupných zverejnených účtov-
ných závierok a výročných správ. Aj 

preto sa medzi obchodníkmi líšia časové obdobia 
(finančné roky), pre ktoré sú dáta k dispozícii. 
Poradie firiem podľa obratu je teda len približné, 
pretože ich výkony nie sú porovnané k rovnaké-
mu kalendárnemu dátumu. Za tržby považujeme 
na účely TOP 50 súčet tržieb za tovar a tržieb za 
vlastné výrobky a služby. Počty predajní vychá-

dzajú z dostupných informácií ku koncu októbra 
2022. V tomto roku sa zmenila koncepcia TOP 
50: zaraďuje obchodníkov s prevahou rýchloob-
rátkového tovaru (potraviny, drogéria, parfumé-
ria, krmivá a potreby pre domáce zvieratá) a ob-
chodníkov so spotrebným tovarom (elektro, DIY, 
nábytok, šport, odievanie). Do TOP 50 sú zahrnu-
tí najväčší obchodníci bez ohľadu na sortiment. 
V jednej tabuľke sú zobrazení obchodníci s preva-
hou rýchloobrátkového tovaru a v druhej tabuľke 
obchodníci s prevahou spotrebného tovaru.

V rámci obchodníkov s rýchloobrátkovým tova-
rom má najvyššie tržby Lidl Česká republika, dru-
há najväčšia spoločnosť je Kaufland Česká repub-
lika. V rýchlom raste pokračuje Albert Česká 
republika. Štvrtou spoločnosťou je Penny Market 
(a Billa z rovnakej skupiny Rewe je na 7. mieste). 
TOP 5 uzatvára Tesco Stores ČR. V rámci TOP 10 
sú ešte dva silné medzinárodné reťazce: Makro 
ČR a Globus ČR, oba s viac než 20 mld. Kč roč-
ných tržieb. Pre konzistenciu boli po novom do 
prehľadu zaradené aj spoločnosti, ktoré ponúka-
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:

Rebríčky TOP 50 slovenského 
a českého obchodu si môžete 
objednať na www.tovarapredaj.sk

to bolo 29 %. Na druhej strane e-shopy so širokým 
sortimentom rýchloobrátkového tovaru (Rohlík, 
Košík, iTesco) už v roku 2022 nezopakovali rýchly 
rast z roku 2021 (ako hlavné nákupné miesto slúžia 
pre 4 % nakupujúcich). Nová situácia však prináša 
aj príležitosti. Presun spotrebiteľov z gastronómie 
k nákupom v maloobchode bude sprevádzaný roz-
vojom spotrebných príležitostí, ako sú „jedlo so 
sebou do zamestnania či školy“, „oslavy s rodinou 
či priateľmi“, „domáce varenie“ a podobne, ktoré 
doterajšiu konzumáciu v reštauráciách nahradia. 
K tomu je potrebné dodať, že nutnosť šetriť ne-
zmazala kľúčové očakávania nakupujúcich: mladší 
ľudia (najmä do 25 rokov) stále očakávajú od zna-
čiek a obchodníkov udržateľnosť a väčšiu „inšpira-
tívnosť“, všeobecne pretrváva orientácia na 
zdravšie potraviny (zvlášť u rodín s deťmi). Rozdiel 
je len v tom, že stále väčšia časť ľudí zvažuje, koľko 
do týchto potrieb investuje peňazí.

Komunikačné kanály 
prechádzajú vývojom

Opísané trendy nákupov sa dajú v súčasnej situácii 
očakávať. Niektoré zmeny však súvisia skôr so 
zmenou životného štýlu a technológií a sú do istej 
miery prekvapivé.

V prvom rade na trhu vidíme ďalší mierny pokles 
využitia tlačeného akciového letáka (zo 62 % 
v roku 2020 na 55 % v roku 2022). V súvislosti 
s rastúcimi akciovými nákupmi by sa dal čakať skôr 
opačný vývoj.

Táto zmena však súvisí s rastúcim podielom naku-
pujúcich, ktorým papierový leták domov nechodí. 
Na pozadí je iste snaha obchodníkov o utlmenie 
tohto stále nákladnejšieho, technologicky zastara-
ného a neekologického komunikačného kanálu 
a zjavne aj klesajúca efektivita distribúcie. Iste to 
však ovplyvňuje aj rýchlo rastúca obľuba mobil-
ných aplikácií reťazcov, ktoré koncom roka 2022 
využívalo už 48 % českých nakupujúcich (meriame 
aplikácie širokosortimentných obchodníkov). Je to 
extrémne rýchly nárast, v roku 2020 tieto aplikácie 
využívalo 24 % nakupujúcich, takže v priebehu 
dvoch rokov sa sila tohto kanálu zdvojnásobila! 
Tento vývoj iste nie je na konci a v ďalších rokoch 
sa mobilné aplikácie stanú v potravinárskom ob-
chode dominantným nástrojom komunikácie so 
zákazníkom. 

Rebríček je založený na  dostupných výsledkoch

„Striedanie“ predajní je 
na ústupe

V kontexte väčšieho šetrenia a vyhľadávania akcio-
vých ponúk by sa dalo čakať, že nakupujúci budú 
viac striedať predajne. Deje sa však pravý opak – už 
druhý rok klesá „striedanie“ predajní a nakupujú-
ci sa stále viac orientujú na nákupy v niekoľkých 
„kľúčových“ predajniach, ktorým sú vernejší. Pri-
tom expanzia predajní sietí stále prebieha, takže 
dostupnosť obchodov sa zvyšuje. Dôvodov môže 
byť viac a zjavne pôsobia súbežne: šetrenie času 
a nákladov na cestovanie (rastúca cena pohonných 
hmôt); klesajúca dostupnosť papierového letáka, 
ktorý je silnou motiváciou na striedanie predajní; 
postupne sa vyrovnávajúca cenová hladina medzi 
konkurentmi. Pokles frekvencie nákupov nezasa-
huje, samozrejme, celý trh rovnomerne. V prieme-
re sa dá povedať, že najväčší pokles zažívajú pre-
dajne využívané na doplnkové nákupy. Klesajú 
preto formáty ako pekárstva, mäsiarstva či niekto-
ré subjekty tradičného trhu a zo situácie mierne 
profitujú veľkoplošné predajne. Je však potrebné 
dodať, že situácia je veľmi rôzna u jednotlivých 
obchodníkov.

To znamená, že pre obchodníkov je budovanie 
vernosti nakupujúcich čoraz dôležitejšou témou 
a že aj v časoch ekonomických ťažkostí pokračujú 
základné trendy, ktoré boli viditeľné už v predchá-
dzajúcich rokoch. Hlavné očakávané témy nového 
roka teda sú: úsporné nákupné správanie (akcie, 
obmedzenie spotreby, lacnejšie značky), rast „do-
mácich“ spotrebných príležitostí, rast mobilných 
aplikácií reťazcov a diverzifikácia ich využitia, po-
kračujúce trendy súvisiace so životným štýlom 
(udržateľnosť, zdravie, inšpiratívnosť) a rastúca 
vernosť predajni. Popri vyšších nárokoch na značky 
a obchodníkov to znamená aj nové príležitosti 
s náročnými limitmi.

jú ďalšie kategórie rýchloobrátkového tovaru: 
starostlivosť a krmivá pre domáce zvieratá (Plaček 
Pet Products) a parfumérie (Notino, El nino par-
fum). Významnú pozíciu majú medzi obchodník-
mi s rýchloobrátkovým tovarom aj reťazce drogé-
rií (dm drogerie markt, Teta drogerie a lékárny ČR, 
Rossmann). Základné súhrnné údaje sú uvedené 
pre Družstvo CBA CZ a pre Skupinu Coop (dve 
najväčšie spotrebné družstvá, Jednota, spotřební 
družstvo České Budějovice, a Coop družstvo HB, 
sú uvedené v rebríčku aj samostatne).

Medzi obchodníkmi s prevažn                                                                e spotrebným to-
varom dominuje Alza.cz a medzi TOP 5 je aj spo-
ločnosť Internet Mall (e-shop Mall.cz; súčasť Mall 
Group je aj spoločnosť CZC.cz uvedená v rebríč-
ku samostatne). Silné postavenie majú v tomto 
segmente trhu obchodníci s elektronikou (HP 
Tronic Zlín, Okay, Electro World), potrebami pre 
stavbu, záhradu a dielňu (Hornbach Baumarkt 
CS, Obi Česká republika, Bauhaus, Mountfield, 
Siko koupelny, BM Česko, Uni Hobby) a nábyt-
kom (Ikea Česká republika, XLCZ Nábytek, Jysk, 

Sconto nábytek). Ďalšími významnými segment-
mi sú obchody so športom (Sportisimo, De-
casport) a odievaním (Pepco Czech Republic, LPP 
Czech Republic, KiK textil a non-food). Medzi 
obchodníkov s najvyššími tržbami zrejme patrí aj 
spoločnosť Fast ČR (aspoň podľa informácií, kto-
ré sa objavili neformálne v tlači). Oficiálny doku-
ment, ktorý by takéto vysoké tržby dokazoval, 
teda účtovná závierka, sa však získať nepodarilo.

202220212020

internetové
stránky
reťazcov

e-mailové
newslettery

mobilné
aplikácie
reťazcov

tlačený leták
doručovaný

domov

62
 %

56
 %

55
 %

24
 %

41
 %

48
 %

33
 %

32
 %

29
 %

41
 %

39
 %

41
 %

Kde nakupujúci získavajú informácie o akciových 
cenách (% používateľov v českej populácii; 
vybrané sú len kanály vlastnené obchodnými 
reťazcami)

202220212020

návšteva za 6 mesiacovnávšteva za 2 týždne

3,91 3,59 3,51 9,23 8,53 8,24

Návštevnosť kamenných predajní potravín
(počet navštívených reťazcov/formátov 
na 1 osobu za uvedené obdobie)

Zdroj: Shopper Review 2022, Skála a Šulc
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ž v polovici roku 2021 sa začala 
rýchla akcelerácia medziročnej 
miery celkovej inflácie, ktorá 
v posledných mesiacoch pre-
kračuje 15 % zmeny trhu. To je 

v modernej českej ekonomike historicky jedinečné. 
Inflácia je silno ovplyvnená cenami v koši „bývanie, 
voda, energie, palivá“, kde ceny rástli od marca 
2022 o 20 % a viac (spomalenie nastalo až v ok-
tóbri). Podobný trend je v cenách potravín (v ok-
tóbri 2022 presiahla medziročná inflácia 25 %) 
a v službách ubytovania a stravovania, kde sa rast 
cien drží nad 20 % už od apríla 2022. Tieto eko-
nomické zmeny i ďalšie dôsledky vojny na Ukrajine 
(a hojná medializácia) majú, samozrejme, vplyv na 
mnoho aspektov politických, sociálnych i ekono-
mických. Jedným z nich je pokles indexu ekono-
mickej dôvery obyvateľov. Ten koncom roka 2022 
dosiahol historické minimum a navyše klesá naj-
rýchlejším tempom za obdobie merania. To všetko 
má, samozrejme, vplyv aj na nákupy potravín.

Presun z reštaurácie 
do obchodu by mohol 
kompenzovať pokles

Celkový obrat českého maloobchodu s potravina-
mi zaznamená takmer isto v roku 2022 rekordný 
nárast a prekoná hranicu 540 mld. Kč. Príčinou 
rastu je však zmienená inflácia. Keď sa pozrieme 
na maloobchod v stálych cenách, vidíme dlhé ob-
dobie od februára 2020 do marca 2022, keď sa 
vývoj dostal do záporných čísel. V priemere v tom-
to období klesol objem maloobchodu s potravina-
mi o 0‚7 % oproti predchádzajúcim mesiacom. 
Ďalšia fáza nastáva v apríli až septembri 2022, keď 
sa pokles zrýchlil na 5‚6 % oproti rovnakému ob-

dobiu predchádzajúceho roka. Budúci vývoj je, 
samozrejme, veľká neznáma, pretože sme v histo-
ricky unikátnej konštelácii. Napriek tomu sa dá 
spočítať určitá predikcia. Jej „stredný scenár“ ho-
vorí, že by maloobchod s potravinami v stálych 
cenách (bez započítanej inflácie) mal v nasledujú-
cich 12 mesiacoch klesnúť o 5 % (t. j. do septem-
bra 2023). Pre rastúce ceny v gastronómii (a ďalšie 
problémy segmentu) sa dá čakať ďalší odliv náku-
pov zo stravovacích služieb do maloobchodu. To 
by mohlo do istej miery kompenzovať očakávaný 
pokles maloobchodných tržieb.

Šetrí sa aj na potravinách

Hlavnou reakciou nakupujúcich na situáciu na trhu 
je snaha udržať si pod kontrolou bežné výdavky 
vrátane nákupov potravín. Asi najviditeľnejšou 
zmenou je zvýšenie nákupov v zľavových akciách. 
Podľa Shopper Review (Skála a Šulc, 2022) sa po-
diel ľudí nakupujúcich aspoň raz týždenne „akcio-
vý košík“ zvýšil z 36 % v roku 2021 na 40 % 
v roku 2022. Druhým spôsobom, ako šetriť, je 
obmedzenie objemu nákupu. Týka sa to tak ľudí 
starších (zhruba nad 50 rokov), ako aj najmladších 
(asi do 35 rokov), typicky z menších domácností. 
Tu hrozí obmedzovanie frekvencie nákupu nie ne-
vyhnutných kategórií a v dôsledku toho pokles 
predaného objemu potravín. Treťou očakávateľ-
nou zmenou je presun k lacnejším značkám, čo 
často znamená rast podielu privátnych značiek 
obchodných reťazcov.

Zmena nákupného správania sa prejavuje aj v rov-
nováhe obchodných formátov: diskontné predajne 
(teda Lidl, Penny, Norma) majú v roku 2022 na čes-
kom trhu už 33 % verných zákazníkov, v roku 2021 

Už štvrtý rok sa 
vyrovnávame so 
situáciami, aké majú 
len málo pamätníkov. 
V uplynulých troch 
rokoch to boli dramatické 
následky epidémie covidu, 
vlani vojna na Ukrajine 
s vplyvom na spoločnosť 
a celú ekonomiku vrátane 
obchodu. Zmien na trhu 
aj v nákupnom správaní 
je celý rad a často sú 
navzájom protichodné: 
dramatický rast cien vracia 
pozornosť nakupujúcich 
k cenám a mení rovnováhu 
medzi distribučnými 
kan                                                                álmi, súčasne však 
pokračuje modernizácia 
obchodu a nákupných 
zvyklostí. Tento článok 
sa pokúša o zhrnutie 
aspoň hlavných trendov 
v českom maloobchode 
s rýchloobrátkovým 
tovarom a o opatrný výhľad 
do neistej budúcnosti.

Zdeněk Skála, konateľ, Skála a Šulc

Český obchod 
v časoch zmien

Rebríček je založený na  dostupných výsledkoch
P 

rehľad TOP 50 českého obchodu 
je spracovaný na základe aktuálne 
dostupných zverejnených účtov-
ných závierok a výročných správ. Aj 

preto sa medzi obchodníkmi líšia časové obdobia 
(finančné roky), pre ktoré sú dáta k dispozícii. 
Poradie firiem podľa obratu je teda len približné, 
pretože ich výkony nie sú porovnané k rovnaké-
mu kalendárnemu dátumu. Za tržby považujeme 
na účely TOP 50 súčet tržieb za tovar a tržieb za 
vlastné výrobky a služby. Počty predajní vychá-

dzajú z dostupných informácií ku koncu októbra 
2022. V tomto roku sa zmenila koncepcia TOP 
50: zaraďuje obchodníkov s prevahou rýchloob-
rátkového tovaru (potraviny, drogéria, parfumé-
ria, krmivá a potreby pre domáce zvieratá) a ob-
chodníkov so spotrebným tovarom (elektro, DIY, 
nábytok, šport, odievanie). Do TOP 50 sú zahrnu-
tí najväčší obchodníci bez ohľadu na sortiment. 
V jednej tabuľke sú zobrazení obchodníci s preva-
hou rýchloobrátkového tovaru a v druhej tabuľke 
obchodníci s prevahou spotrebného tovaru.

V rámci obchodníkov s rýchloobrátkovým tova-
rom má najvyššie tržby Lidl Česká republika, dru-
há najväčšia spoločnosť je Kaufland Česká repub-
lika. V rýchlom raste pokračuje Albert Česká 
republika. Štvrtou spoločnosťou je Penny Market 
(a Billa z rovnakej skupiny Rewe je na 7. mieste). 
TOP 5 uzatvára Tesco Stores ČR. V rámci TOP 10 
sú ešte dva silné medzinárodné reťazce: Makro 
ČR a Globus ČR, oba s viac než 20 mld. Kč roč-
ných tržieb. Pre konzistenciu boli po novom do 
prehľadu zaradené aj spoločnosti, ktoré ponúka-
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Dôveryhodné značky sú kompasom pre spotrebiteľov     
Siedmy ročník marketingového programu Dôveryhodné značky ocenil značky produktov, inštitúcií či služieb, ktorým veria spotrebitelia 
najviac. O víťazoch rozhodol nezávislý prieskum medzi dvoma tisíckami respondentov. Mená ocenených odhalil galavečer, ktorý sa 
po troch rokoch konal v bratislavskom hoteli Radisson Blu Carlton a zúčastnilo sa ho viac ako 150 osobností slovenského obchodu 
a marketingu. Večerom sprevádzal známy televízny moderátor Vlado Voštinár.   

Spotrebitelia v časoch neistoty a vysokej inflá-
cie veľmi dobre zvažujú, kde minú svoje peniaze. 
Pri značkách, na ktoré sa môžu spoľahnúť, 
je však ich rozhodovanie oveľa jednoduchšie. 
Vybudovať si u zákazníkov dôveru nie je pre 
produkt, inštitúciu či službu vôbec ľahké, ale 
táto snaha napokon prináša ovocie v podobe 
dlhoročného vzťahu, ktorý prekoná aj rôzne 
krízy. Značky, ktorým sa to podarilo, ocenil 
marketingový program Dôveryhodné značky. 
„Podľa prieskumu spoločnosti MNFORCE logo 
Najdôveryhodnejšia značka motivuje 61 per-
cent ľudí k nákupu oceneného produktu, čo je 
viac ako u väčšiny ostatných marketingových 
programov,“ uvádza Tatiana Koššová, country 
manažérka usporiadateľskej spoločnosti Atoz 
Marketing Services na Slovensku. Do mar-
ketingového programu sa jednotliví súťažiaci 
nenominovali, ale do vybraných kategórií bolo 
automaticky zaradených top 10 najsilnejších 
značiek.

V každej kategórii môže vyhrať 
iba jedna najdôveryhodnejšia značka     
Siedmy ročník marketingového programu pri-
niesol redizajn loga ocenenia. „Logo doteraz 
symbolizovalo medailu s písmenom Z ako 
značka v strede. Svet sa však v roku 2022 vý-
razne zmenil a vzhľadom na udalosti na Ukra-
jine by sa väčšina z nás už nechcela pochváliť 
takouto medailou. V každej kategórii programu 
môže vyhrať iba jedna, najdôveryhodnejšia 
značka. Preto je medaila po novom zdobená 
číslom jeden, ktoré si všetky ocenené značky 
zaslúžia,“ vysvetľuje Veronika Trembáčová, 
projektová manažérka marketingového pro-
gramu Dôveryhodné značky.

Pomôcka pre zákazníkov
To však nie je jediná novinka tohto ročníka. 
Dôveryhodné značky odzrkadľujú zmeny ná-
kupného správania aj výberom kategórií, ktoré 
oceňujú. Tie sa menia a pribúdajú nové, tak 
aby korešpondovali s aktuálnou situáciou na 
trhu. Marketingový program tentoraz reagoval 
napríklad na prevratné zmeny na trhu s ener-
giami, preto otvoril nové kategórie ako Dodá-
vatelia energií, Kotly a bojlery či Krby a krbové 
kachle. „Výsledky v týchto kategóriách môžu 
zákazníkom pomôcť pri výbere alternatívneho 
zdroja tepla počas aktuálnej vykurovacej se-
zóny či pri plánovanej rekonštrukcii,“ hovorí 
Veronika Trembáčová.

Ocenenie reaguje aj na vzostup segmentu Q-
-commerce, teda elektronického obchodu 
s doručením v extrémne krátkom čase. Na 
Slovensku sa tento trend týka predovšetkým 
doručovania hotového jedla, postupne sa však 
k nemu pridávajú aj expresné doručenia po-
travín, liekov či drogérie. Vzhľadom na to, že 
zákazníci sa v súčasnej dobe vysokej inflácie 
snažia šetriť, porovnávajú si ponuky jednotli-
vých tovarov či služieb. Novou kategóriou sa 
preto stali Porovnávacie portály poistenia.

rebríček top 3 OBSADILI značky 
Profesia, Durex a IQOS
V niektorých kategóriách, ktoré sú stálou sú-
časťou marketingového programu, nastali tento 
rok zmeny. Najdôveryhodnejšou značkou v ka-
tegórii Predajcovia potravín sa stal Kaufland 
a vystriedal vlaňajšieho víťaza. V kategórii 
Privátne značky si ocenenie odniesla značka 
K-Classic. V kategórii Balíkové služby tentoraz 
zvíťazila značka Packeta, ktorá je zároveň Sko-

kanom roka, pretože si pripísala najvyšší ná-
rast dôvery. Kým vlani ju za najdôveryhodnejšiu 
považovalo v jej kategórii 16 % respondentov, 
tento rok to bolo už 33 %. Najsilnejšími znač-
kami v celom prieskume sa stali a rebríček top 
3 obsadili Profesia, Durex a IQOS. 

Víťazstvo, ktoré prináša benefity
Prieskum medzi spotrebiteľmi, ktorý rozhodol 
o víťazoch, realizovala agentúra NielsenIQ na 
reprezentatívnej vzorke 2 000 respondentov. 
Niektoré kategórie, ako napríklad Detská vý-
živa či Detské multivitamíny, hodnotili len rodi-
čia. Kategóriu Osobné automobily hodnotili len 
vodiči, Krmivá pre psy a Krmivá pre mačky len 
tí, ktorí majú zvieratá. Zákazníci tak rozhodli 
o víťazoch dovedna v 74 kategóriách. Ocenenie 
dáva značkám pocit zadosťučinenia za dobre 
vykonanú prácu, ale má pre ne aj praktický 
biznisový význam. Podľa prieskumu výskum-

nej agentúry MNFORCE až 66 % slovenských 
zákazníkov má k značke výrobku, služby či 
inštitúcie väčšiu dôveru, ak je spojená s oce-
nením Najdôveryhodnejšia značka. Z výsledkov 
tiež vyplýva, že 44 % zákazníkov je ochotných 
si za produkt ocenený touto značkou dokonca 
priplatiť.

pripravuje sa outdoorová kampaň 
Víťazov, ktorým sa podarilo získať dôveru 
slovenských spotrebiteľov, navyše čaká 
v nadchádzajúcom období neprehliadnuteľná 
propagácia naprieč mediálnym priestorom. 
Organizátor marketingového programu spustí 
po celom Slovensku outdoorovú kampaň. 
Zároveň pripravuje B2C kampaň v časopisoch 
ako napríklad Stratégie, Téma, Všetko pre ženu 
a iné. O víťazných značkách sa spotrebitelia 
dozvedia aj vďaka PR zásahu na portáloch 
mediálnych partnerov, ktorými sú Nextech.
sk, Woman.sk, Teraz.sk, podpora sa uskutoční 
taktiež v in-store rádiu obchodného reťazca 
Tesco, značky budú viditeľné aj na sociálnych 
sieťach. B2B podpora sa uskutoční v časopise 
Tovar&Predaj, Pharma Profit, na kongrese 
Samoška a galavečere Voľba spotrebiteľov – 
Najlepšia novinka 2023 

logo Ocenenia využívajú víťazi na obaloch 
výrobkov a aj v televíznych reklamách 
S ocenením Najdôveryhodnejšia značka 2022 
sa môžu víťazi pochváliť počas najbližších 
dvanástich mesiacov. Keďže veľmi dobre fun-
guje ako nezávislé potvrdenie kvality či dobrá 
referencia, značky ho každoročne využívajú 
v rámci svojich vlastných marketingových 
kampaní, napríklad na sociálnych sieťach, v re-
klamných letákoch, na obaloch výrobkov, ale 
napríklad aj v televíznych reklamách. Najpopu-
lárnejšie je využitie loga v online marketingovej 
komunikácii, kde ho použili napríklad značky 
Magnesia, Nutrilon, Škoda, Všeobecná zdra-
votná poisťovňa, Deichmann, Vitana a ďalšie. 
Značky, ktoré zvíťazili vo viacerých ročníkoch, 
môžu využiť kombinované logo s odkazom 
na počet ročníkov, v ktorých dokázali poraziť 
svoju konkurenciu.

Tatiana Kapitánová

siedmy ročník 
priniesol redizajn 
loga ocenenia.
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ZAUJÍMAVÉ 
MOMENTY
GALAVEČERA
1.  V rámci siedmeho ročníka programu bolo ocenených 74 značiek.

2.  Ceremóniou sprevádzal hostí televízny moderátor Vlado Voštinár.

3.  Účastníci ceremónie mohli ochutnať miešané nápoje víťaznej 
značky TatraTea. 

4.  Celý večer hrala na husliach talentovaná Victoria Linnen.

5.  Slávnostné ocenenia pre víťazov.

6.  Trofeje putovali do rúk zástupcom víťazných značiek. 

7.  Najsilnejšou značkou naprieč celým prieskumom sa stala značka Profesia. 
Druhý najvyšší počet hlasov získala značka Durex. Tretie miesto obsadila 
značka IQOS. 

8.  Na oficiálnu časť galavečera nadviazal neformálny networking so 150 VIP 
osobnosťami slovenského trhu. 

9.  Ocenenie si prevzali zástupcovia víťazných značiek. Zľava Renáta Horáková, 
prevádzková manažérka spoločnosti TESCO STORES SR, Jaroslav Mitáš, 
konateľ, DEICHMANN-OBUV SK, Lenka Kotlebová,  market communication 
coordinator, a Ľubomíra Chmelová, local marketing manager, IKEA Bratislava, 
Zdeněk Ždímal, retail sales director CZ&SK, SPORTISIMO, a Martin Beňo, mar-
keting advisor, Slovak Telekom.
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Dôveryhodné značky sú kompasom pre spotrebiteľov     
Siedmy ročník marketingového programu Dôveryhodné značky ocenil značky produktov, inštitúcií či služieb, ktorým veria spotrebitelia 
najviac. O víťazoch rozhodol nezávislý prieskum medzi dvoma tisíckami respondentov. Mená ocenených odhalil galavečer, ktorý sa 
po troch rokoch konal v bratislavskom hoteli Radisson Blu Carlton a zúčastnilo sa ho viac ako 150 osobností slovenského obchodu 
a marketingu. Večerom sprevádzal známy televízny moderátor Vlado Voštinár.   

Spotrebitelia v časoch neistoty a vysokej inflá-
cie veľmi dobre zvažujú, kde minú svoje peniaze. 
Pri značkách, na ktoré sa môžu spoľahnúť, 
je však ich rozhodovanie oveľa jednoduchšie. 
Vybudovať si u zákazníkov dôveru nie je pre 
produkt, inštitúciu či službu vôbec ľahké, ale 
táto snaha napokon prináša ovocie v podobe 
dlhoročného vzťahu, ktorý prekoná aj rôzne 
krízy. Značky, ktorým sa to podarilo, ocenil 
marketingový program Dôveryhodné značky. 
„Podľa prieskumu spoločnosti MNFORCE logo 
Najdôveryhodnejšia značka motivuje 61 per-
cent ľudí k nákupu oceneného produktu, čo je 
viac ako u väčšiny ostatných marketingových 
programov,“ uvádza Tatiana Koššová, country 
manažérka usporiadateľskej spoločnosti Atoz 
Marketing Services na Slovensku. Do mar-
ketingového programu sa jednotliví súťažiaci 
nenominovali, ale do vybraných kategórií bolo 
automaticky zaradených top 10 najsilnejších 
značiek.

V každej kategórii môže vyhrať 
iba jedna najdôveryhodnejšia značka     
Siedmy ročník marketingového programu pri-
niesol redizajn loga ocenenia. „Logo doteraz 
symbolizovalo medailu s písmenom Z ako 
značka v strede. Svet sa však v roku 2022 vý-
razne zmenil a vzhľadom na udalosti na Ukra-
jine by sa väčšina z nás už nechcela pochváliť 
takouto medailou. V každej kategórii programu 
môže vyhrať iba jedna, najdôveryhodnejšia 
značka. Preto je medaila po novom zdobená 
číslom jeden, ktoré si všetky ocenené značky 
zaslúžia,“ vysvetľuje Veronika Trembáčová, 
projektová manažérka marketingového pro-
gramu Dôveryhodné značky.
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TÉMA VYDANIA

Hoci sa na svete vyprodukuje toľko 
potravín, že by dokázali zasýtiť 
všetkých, každý deviaty človek trpí 
podvýživou alebo hladom, pretože 
k nim nemá prístup. Čo sa deje 
s nadprodukciou? Končí v koši. 
Nejde pritom iba o etický, ale aj 
environmentálny problém. Ak sa 
nespotrebované potraviny ocitnú 
na skládkach, výraznou mierou 
prispievajú k produkcii skleníkových 
plynov. Po tom, čo štát nariadil 
obciam zbierať kuchynský bioodpad 
od obyvateľov, zmenu pripravil aj pre 
veľkoobchod a maloobchod. Od nového 
roka majú zakázané likvidovať 
nepredané potraviny skládkovaním.

Tatiana Kapitánová, tatiana.kapitanova@atoz.sk

Obchod nemôže
hádzať potraviny

na skládky



Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:
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lovek kráča po lesnej ceste a hry-
zie jablko. Keď ho doje, odhodí 
ho medzi stromy a pomyslí si, že 
to neprekáža, pretože ohryzok sa 
predsa rozloží. To je síce pravda, 

ale problém nastáva, keď si to isté pomyslí pri hádza-
ní potravinových zvyškov do komunálneho odpadu. 
Biologicky rozložiteľný odpad sa totiž na skládkach 
správa úplne inak. Tam sa zmieša so všetkými ďalší-
mi materiálmi od plastov cez sklo, textil až po kovy. 
Keďže ho iný odpad zavalí, nedostane sa k nemu 
kyslík, ktorý je na rozklad dôležitý. Z nevinného po-
travinového odpadu sa tak stáva najväčší producent 
metánu na skládkach. Metán je silný skleníkový 
plyn, ktorý má väčší vplyv na globálne otepľovanie 
ako oxid uhličitý.

Na Slovensku sa v roku 2020 vytvorilo 456-tisíc 
ton potravinového odpadu. Ako uvádza analytič-
ka spoločnosti Wood & Company Eva Sadovská, 
v prepočte na jedného obyvateľa tak ide o 83 
kilogramov takéhoto odpadu. Najväčším produ-
centom sú domácnosti, ktoré majú na svedomí 
78 % bioodpadu, t. j. 65 kilogramov na obyvate-
ľa. Zvyšných 22 % tvoril potravinový odpad vy-
tvorený v prvovýrobe (16 %), v potravinárskom 
priemysle (1 %), v maloobchode alebo pri distri-
búcii (4 %) a v stravovacích zariadeniach (1 %). 
Vyplynulo to z dát prvého celoeurópskeho moni-
torovania potravinového odpadu, ktoré v závere 
uplynulého roka zverejnil Eurostat. V analyzova-
nom roku 2020 sa v EÚ vyhodilo približne 127 
kilogramov potravín na obyvateľa. Z tohto obje-
mu európske domácnosti vyprodukovali 55 %, 
zvyšných 45 % tvoril odpad z prvovýroby, výroby 
potravín, z maloobchodu a distribúcie či zo stra-
vovacích zariadení.

Odpad dostane 
ďalšie využitie

Od polovice roka 2021 sú samosprávy povinné pre 
svojich obyvateľov zabezpečiť zber kuchynského 
bioodpadu. Povinnosti pri nakladaní s potravino-
vým odpadom sa po novom zmenili aj pre obchod-
níkov. Od prvého januára sa totiž zakazuje 
zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad z veľ-
koobchodu, maloobchodu a distribúcie skládkova-
ním. Ministerstvo životného prostredia hovorí, že 
jeho filozofia je zameraná na využívanie nezužit-
kovaných potravín najskôr na ľudskú spotrebu. Ak 
to nie je možné, je potrebné využívať ich ako kr-
mivo pre zvieratá. Ak však ani toto nie je možné, 
triedeným zberom sa po spracovaní dajú využiť 
ako pôdne hnojivo alebo zhodnotiť v bioplynových 
staniciach. „Ich uložením na skládku sa zbytočne 
pripravujeme o potraviny, krmivo pre zvieratá ale-
bo zdroj živín pre pôdu. Ministerstvo životného 
prostredia očakáva, že cestou zlepšovania využitia 
nespotrebovaných potravín sa budú uberať aj ob-
chodné reťazce a v odpade bude končiť čo najme-
nej potravín,“ píše tlačový odbor envirorezortu.

Ako pokračuje, množstvo skládkovaného biologic-
ky rozložiteľného odpadu z veľkoobchodu a ma-
loobchodu sa od roku 2019 znížilo približne 
o 31 %. Aj napriek tomu, že množstvo tohto od-
padu za posledné roky kleslo, zákaz jeho 
zneškodňovania skládkovaním považuje za dôleži-
tý signál na to, aby sa zmenilo nakladanie s ním. 

„Skládkovaniu chce ministerstvo životného pros-
tredia zamedziť najmä kvôli znižovaniu tvorby 
skládkových plynov a využitiu potenciálnych zdro-
jov živín z tohto odpadu, či v bioplynových stani-
ciach, alebo v kompostárňach,“ dodáva rezort 
k novele zákona.

V záujme obchodníkov je potraviny predávať, nie 
vyhadzovať. Keďže s potravinovým odpadom sú 
spojené ďalšie náklady, siete majú zaužívané via-
ceré postupy, ako mu predchádzať. Ide o riadenie 
skladových zásob, cielené nasadzovanie akcio-
vých cien pri veľkých zásobách, optimalizáciu 
ponuky pri čerstvom tovare alebo krájaných či 
vážených produktoch v obslužných úsekoch, do-
predaj so zníženou cenou potravín pred blížiacim 
sa dátumom minimálnej trvanlivosti a podobne. 
Napriek tomu sa snáď žiadna predajňa nejakému 
potravinovému odpadu nevyhne. Aj tu existuje 
viacero možností, ako s ním nakladať. Potraviny 
po dátume minimálnej trvanlivosti mnohé siete 
darujú na charitatívne účely. Od polovice minulé-
ho roka zákon umožnil aj ich dopredaj pri splnení 
špecifických podmienok. Tiež sa môžu používať 
ako krmivo, súčasť kompostu či na výrobu bioply-
nu. Potraviny po dátume spotreby sa nesmú po-
skytovať na ľudskú spotrebu, pretože sú považo-
vané za nebezpečné. Dajú sa však využiť na 
kŕmne účely, výrobu bioplynu a kompostu alebo 
spracovať v kafilérii.

Do konca minulého roka platilo, že bývalé potravi-
ny rastlinného pôvodu po dátume minimálnej tr-
vanlivosti a dátume spotreby a malé množstvá 
potravín živočíšneho pôvodu, na ktoré sa vzťahuje 
legislatívna výnimka, sa mohli ukladať na sklád-
kach. Od januára to už nie je možné. Namiesto 
skládky sa takýto odpad dá likvidovať prostredníc-
tvom separovaného zberu biologicky rozložiteľné-
ho odpadu, ktorý sa dodáva na výrobu kompostu 
alebo bioplynu, respektíve špecifický odpad na 
kŕmne účely alebo výrobu krmív pre zvieratá.

„Zvlášť je potrebné pamätať na to, že potravinársky 
odpad živočíšneho pôvodu je v zmysle zákona o ve-
terinárnej starostlivosti potrebné likvidovať len v za-
riadeniach, ktoré sú na to schválené a ich zoznam 
je zverejnený na stránke Štátnej veterinárnej a po-
travinovej správy SR,“ uvádza Tamara Kohlmayero-
vá, konateľka spoločnosti PPP Profit, ktorá pôsobí 
v konzultačnej a poradenskej oblasti potravinového 
práva. Ako pokračuje, je otázne, či sú v rámci celého 
Slovenska dostupné zákonné možnosti likvidácie 
biologicky rozložiteľného potravinárskeho odpadu, 
teda či je sieť schválených zariadení kapacitne dos-

tatočná a regionálne dostupná pre všetkých poten-
ciálnych producentov odpadov. „Tu sa potom po-
núka možnosť využiť služby spoločností 
s celoslovenskou pôsobnosťou. Pre zvoz a likvidáciu 
biologicky rozložiteľného odpadu rastlinného pôvo-
du odporúčam využiť sieť využívanú obcou či 
mestom na likvidáciu potravinárskeho odpadu z do-
mácností,“ hovorí Tamara Kohlmayerová.

Nový zákaz sa vzťahuje na skládkovanie biologicky 
rozložiteľného odpadu z veľkoobchodov a malo-
obchodov, to znamená, že na skládku odpadov 
nemôže byť uložený takýto druh odpadu. Minis-
terstvo životného prostredia pripomína, že kon-
trolné orgány môžu fyzickej osobe – podnikateľo-
vi alebo právnickej osobe za porušenie ustanovenia 
udeliť pokutu až do výšky 350-tisíc eur.

Ako vysvetľuje 1. viceprezident Zväzu obchodu SR 
Pavol Konštiak, obchodníci dlhodobo realizujú 
všetky opatrenia, aby minimalizovali nepredajné 
zostatky. Je to napríklad dôsledné preberanie to-
varov od dodávateľa, kde je možnosť vrátiť nekva-
litný tovar, alebo dopredaj za zníženú, respektíve 
symbolickú cenu. „Každý obchodník má záujem 
dopredať tovar pred ukončením záruky, aby sa mi-
nimalizovalo množstvo tovaru na zneškodnenie. 
Za zneškodnenie tovaru je potrebné platiť naprí-
klad v kafilérii alebo vývozom na skládky. Čo sa 
týka biologického odpadu, postup bol a je podob-
ný – tak, aby sa tovar predal do nuly,“ uvádza.

Ide aj o obaly

Zákon o odpadoch určuje viacero zákazov a povin-
ností, ktorými sa všetky fyzické alebo právnické 
osoby vrátane obchodníkov musia riadiť. „Podľa 
Slovenskej inšpekcie životného prostredia možno 
pri téme porušovania zákona o odpadoch zo strany 
obchodníkov osobitne spomenúť systém rozšírenej 
zodpovednosti výrobcov, v rámci ktorého nie sú 
mnohí obchodníci registrovaní. Do systému tak ne-
prispievajú žiadnymi financiami a navyše tým ukra-
cujú aj ostatných obchodníkov,“ píše envirorezort.

Rozšírená zodpovednosť výrobcov znamená povin-
nosť pre výrobcov a dovozcov postarať sa o svoje 
výrobky a obaly, v ktorých sú zabalené, aj po tom, 
ako sa z nich stanú odpady. Na Slovensku sa za rok 

Potravinový odpad na obyvateľa

Celkovo Prvovýroba 
Výroba 

potravín
Maloobchod 
a distribúcia

Stravovacie 
zariadenia

Domácnosti

EÚ 27 127 14 23 9 12 70

Slovensko 83 13 1 3 1 65

Česko 91 3 9 6 4 69

Maďarsko 93 2 19 4 2 66

Poľsko 106 18 14 8 5 60

Zdroj: údaje v kg za rok 2020, Eurostat, Wood & Company
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Hoci sa na svete vyprodukuje toľko 
potravín, že by dokázali zasýtiť 
všetkých, každý deviaty človek trpí 
podvýživou alebo hladom, pretože 
k nim nemá prístup. Čo sa deje 
s nadprodukciou? Končí v koši. 
Nejde pritom iba o etický, ale aj 
environmentálny problém. Ak sa 
nespotrebované potraviny ocitnú 
na skládkach, výraznou mierou 
prispievajú k produkcii skleníkových 
plynov. Po tom, čo štát nariadil 
obciam zbierať kuchynský bioodpad 
od obyvateľov, zmenu pripravil aj pre 
veľkoobchod a maloobchod. Od nového 
roka majú zakázané likvidovať 
nepredané potraviny skládkovaním.

Tatiana Kapitánová, tatiana.kapitanova@atoz.sk

Obchod nemôže
hádzať potraviny

na skládky
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O nových povinnostiach 
spojených s odpadom sa dočítate 
na www.tovarapredaj.sk



2021 uviedlo takmer 536-tisíc ton obalov a neoba-
lových výrobkov bez obalov, ktoré sa zálohujú a za 
rok 2022 to bolo 537-tisíc ton. „Tento vývoj množ-
stiev obalov a neobalových výrobkov považujeme 
medziročne za ustálený. Najpresnejšie dáta bez 
zálohovaných obalov budú k dispozícii až za tento 
rok. Je otázne, aký bude mať na celkový objem 
obalov uvedených na trh v roku 2023 vplyv eko-
nomická kríza, inflácia a životná úroveň sloven-
ských domácností vzhľadom na rastúce ceny ener-
gií,“ približuje riaditeľka oddelenia komunikácie 
OZV Envi-Pak Katarína Kretter.

Nejde len o samotné množstvo obalov, ale aj o to, 
z čoho sú vyrobené. Na trhu postupne pribúdajú 
iniciatívy na využívanie ľahšie recyklovateľných 
obalov. „Asi najviac v tomto smere prispievajú nie-
ktoré obchodné reťazce, ktoré od výrobcov privát-
nych značiek priamo požadujú, ako má obal vyze-
rať a z akého materiálu má byť vyrobený. Trend 
smeruje k jednodruhovým obalom, ktoré sa ľahšie 
triedia, recyklujú a sú pre ne, samozrejme, vytvo-
rené recyklačné kapacity,“ hovorí riaditeľ OZV Na-
tur-Pack Michal Sebíň.

Podľa prieskumu Envi-Pak z apríla 2022 si to, či je 
výrobok zabalený v ekologickom/recyklovateľnom 
obale, všímajú zhruba tri pätiny slovenských spot-
rebiteľov (56 %). Stále je však rozhodujúcim fak-
torom aj cena – lacnejší výrobok, hoci sa jeho obal 
nedá recyklovať, uprednostnia pri kúpe pred drah-
ším výrobkom v recyklovateľnom obale opäť tri 
pätiny (57 %) obyvateľov Slovenska. Až dve tretiny 
(68 %) opýtaných v prieskume uviedli, že preferu-
jú bezobalové výrobky v prípade, keď majú mož-
nosť si vybrať.

Baliť svoje výrobky do ľahko recyklovateľných oba-
lov nie je iba otázka ekológie, ale aj financií. Aj 
Slovensko sa pripravuje na ekomoduláciu, ktorá 
má výšku recyklačných poplatkov rozdeliť podľa 
toho, aký materiál výrobca použije. Jednoducho 
povedané, za obaly z ťažko recyklovateľných ma-
teriálov sa bude platiť viac ako za tie z ľahko recyk-
lovateľných. Momentálne sa pripravuje novela 
vyhlášky k zákonu o odpadoch, ktorá zavádza 
nový evidenčný list pre výrobcov obalov a neoba-
lových výrobkov. „Tento evidenčný list bude prvým 
krokom na zavedenie ekomodulácie na Slovensku. 
Kým doteraz výrobcovia evidovali obaly a neoba-
lové výrobky iba podľa materiálu ako plasty, papier 
alebo kovy, po novom budú musieť rozlišovať ma-
teriály detailnejšie napríklad podľa chemického 
zloženia,“ vysvetľuje Michal Sebíň. Ako pokračuje, 
v prípade plastov to znamená, že výrobca bude 
musieť rozlišovať, či je obal vyrobený z PET mate-

riálu, z PP, PE, PS atď. Takisto bude potrebné sle-
dovať pomer jednotlivých materiálov v kompozit-
ných obaloch alebo obsah recyklátu v obaloch. 
Kedy sa ekomodulácia zavedie do praxe, zatiaľ nie 
je známe.

Na výšku recyklačných poplatkov má na Slovensku 
vplyv aj systém zálohovania. Ten už v prvom roku 
fungovania prakticky „vytiahol“ PET fľaše a ple-
chovky zo žltých kontajnerov. Keďže ide o najcen-
nejší materiál, systém triedeného zberu sa predra-
žil. Z analýz Natur-Packu, ktoré vykonávajú 
v teréne, vychádza nasledovné: Pred zavedením 
zálohovania tvorili PET obaly v priemere 30‚44 % 

objemu kontajnerov na plasty a nápojové obaly 
z kovov 9‚31 % objemu nádob na ich zber. Po za-
vedení zálohovania klesol podiel zálohovaných PET 
obalov na 3‚93 % a zálohovaných kovových obalov 
na 1‚24 %. „Samozrejme, vplyv na triedený zber, 
najmä na jeho ekonomiku, je zásadný a postupne 
sa premietne aj do výšky recyklačných poplatkov. 
Zároveň veríme, že zálohový systém naplní svoj cieľ 
a bude sa recyklovať 90 percent nápojových oba-
lov,“ konštatuje Michal Sebíň.

Katarína Kretter dopĺňa, že pokiaľ ide o vplyv zá-
lohovania na voľne pohodený odpad, tak na zemi 
určite končí menej obalov, ktoré sú dnes záloho-
vané. „Tie však nepatria medzi odpad, ktorý končí 
voľne pohodený najčastejšie. Podľa našich pravi-
delných analýz tam patria iné plasty, napríklad 
obaly zo sladkostí či cigaretové ohorky. Aj preto 
sme minulý rok spoločne s výrobcami Henkel, 
 Nestlé a Unilever spustili informačnú kampaň pre 
širokú verejnosť s názvom ‚Zálohujme, ale nezabú-
dajme triediť‘,“ uzatvára.

„Obchodníci majú overené postupy.“

Predaj potravín po dátume minimálnej trvanlivosti (DMT) bol legislatívne 
schválený v čase, keď obchodníci manažovali nakladanie s týmito potravinami 
vlastnými postupmi. Malí obchodníci výrazne znižovali ceny pred uplynutím 
DMT, aby potraviny dopredali a nevznikal im potravinový odpad. Väčšie pre-
vádzky ich okrem uvedeného darovali na charitatívne účely. Posledné mesiace 
ukázali, že hlavne menšie prevádzky, ktorým sa systém dopredaja potravín 

osvedčil, ho významným spôsobom nemenili. Splnenie legislatívnych podmienok na predaj po 
DMT si vyžaduje ďalšiu manipuláciu s tovarom, vyžadujúcu časť pracovného fondu ľudských 
zdrojov, ktoré sú čím ďalej, tým väčším nákladom.

Tamara Kohlmayerová, konateľka, PPP Profit



Ministerstvo navrhuje 
nahradiť plastové tašky 
biologicky rozložiteľnými
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Legislatíva týkajúca sa plastových tašiek platí už dlhšie. Ich spoplatnenie 
a povinné poskytovanie opakovane použiteľných náhrad viedli k výraznému 
poklesu ich počtu. Podľa platného zákona o odpadoch je za plastovú tašku 
považovaná každá taška s uchami alebo bez nich, vyrobená z plastu, ktorá sa 
poskytuje spotrebiteľom na mieste predaja tovaru alebo výrobkov.

Zákon defi nuje aj pojem oxo-degradovateľná 
plastová taška, čo je plastová taška vyrobená 
z plastových materiálov obsahujúcich prídav-
né látky, ktoré urýchľujú rozpad plastového 
materiálu na mikročastice. Od 3. 7. 2021 však 
platí zákaz uvádzania výrobkov z oxo-degra-
dovateľných plastov na trh SR. 

Evidencia za plastové tašky sa vedie v kusoch 
aj kilogramoch podľa hrúbky steny tašky:
• do 15 mikrometrov,
• od 15 do 50 mikrometrov,
• od 50 mikrometrov.

Výrobca obalov, ktorý poskytuje plastové tašky 
k nákupu tovaru alebo výrobkov, je povinný:

a)  poskytovať ich za úhradu; pričom výška od-
platy za plastovú tašku musí byť minimálne 
vo výške nákladov na ňu, táto povinnosť sa 
nevzťahuje na poskytovanie veľmi ľahkých 
plastových tašiek;

b) poskytovať aj iné druhy tašiek.

Plastová taška s hrúbkou steny menšou ako 
15 mikrometrov, ktorá sa vyžaduje z hygie-
nických dôvodov alebo sa poskytuje ako pri-
márny obal pre nebalené potraviny s cieľom 
predchádzať plytvaniu potravinami.

Plastová taška s hrúbkou steny menšou ako 
50 mikrometrov.

VEĽMI ĽAHKÁ PLASTOVÁ TAŠKA ĽAHKÁ PLASTOVÁ TAŠKA

Ministerstvo životného prostredia SR v no-
vembri 2022 zverejnilo na pripomienkové ko-
nanie novelu zákona o posudzovaní vplyvov 
na životné prostredie, ktorou mení aj niekto-
ré ustanovenia zákona o odpadoch. Jedným 
z nich je úprava povinností vo vzťahu k plas-
tovým taškám. 

Okrem iného sa navrhuje, aby boli všetky 
ľahké plastové tašky a veľmi ľahké plastové 
tašky vyrobené z biologicky rozložiteľného 
materiálu, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené 
vykonávacím predpisom. Tento predpis ne-
bol v termíne pripomienkovania predložený. 
V každom prípade je jasné, že táto povinnosť 
prinesie obchodníkom ďalšie náklady spojené 
s nákupom výrazne drahších rozložiteľných 
tašiek. A keďže zákon o odpadoch ustanovu-
je obchodníkom povinnosť poskytovať plasto-
vé tašky za úhradu zodpovedajúcu minimálne 
náhrade nákladov, ktoré zodpovedajú nákla-
dom na ich získanie, tieto náklady sa prenesú 
na zákazníka.

NAVRHOVANÁ ÚČINNOSŤ 
POVINNOSTI JE K 1. JANUÁRU 2024. 
V dôvodovej správe k návrhu sa uvádza: 
„Veľmi ľahké plastové tašky a ľahké plasto-
vé tašky sú z hľadiska množstva významným 
zdrojom znečistenia životného prostredia 
voľne pohodeným odpadom. V roku 2021 sa 
v Slovenskej republike zaviedol triedený zber 
kuchynského odpadu z domácností, pričom 
niektoré samosprávy poskytli v rámci tzv. štar-
tovacieho balíčka do domácnosti na zber ku-
chynského odpadu kompostovateľné vrecká, 
avšak postupom času sa v rámci triedeného 
zberu kuchynského odpadu začali objavovať 
aj plastové vrecká. ECN odporúča – ako zá-
kladné opatrenie na zníženie plastov v kom-
poste a digestáte – nepoužívať na triedený 
zber kuchynského BRO a záhradného odpadu 
klasické plastové vrecká. Z tohto dôvodu sa 
v týchto ustanoveniach upravuje spôsob po-
skytovania plastových tašiek, ľahkých plasto-
vých tašiek a veľmi ľahkých plastových tašiek 
k nákupu tovaru alebo výrobkov, pričom sa 
dôraz kladie na sledovanie rozložiteľnosti, 
životného cyklu a uhlíkovej stopy poskyto-
vaných plastových tašiek, ľahkých plastových 
tašiek a veľmi ľahkých plastových tašiek. Sa-
motné požiadavky budú určené vo vykonáva-
com predpise.“

Hrúbka steny 
tašky (µm)

Evidencia Poskytovanie za úhradu
Poskytovanie iného 

druhu tašky

Termín povinnosti od 1. 10. 2017 1. 1. 2018 27. 12. 2019 1. 1. 2018 27. 12. 2019

Veľmi ľahké plastové tašky 
(použité na nebalené 
potraviny)

< 15     

Ľahké plastové tašky < 15     
Ľahké plastové tašky 15 – < 50     
Plastové tašky ≥ 50     

Základný prehľad súčasných povinností vo vzťahu k plastovým taškám 
je uvedený v prehľadnej tabuľke:

AKTUÁLNE 
PRE VÁS PRIPRAVUJEME: 
22. – 23. 03. 2023 – 21. kongres Samoška, 
DoubleTree by Hilton Košice
24. 05. 2023 – Valné zhromaždenie Zväzu 
obchodu SR, Bratislava 
24. 05. 2023 – Slovenské obchodné fórum 
2023 + slávnostné odovzdávanie ocenení 
Merkúrov rad
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2021 uviedlo takmer 536-tisíc ton obalov a neoba-
lových výrobkov bez obalov, ktoré sa zálohujú a za 
rok 2022 to bolo 537-tisíc ton. „Tento vývoj množ-
stiev obalov a neobalových výrobkov považujeme 
medziročne za ustálený. Najpresnejšie dáta bez 
zálohovaných obalov budú k dispozícii až za tento 
rok. Je otázne, aký bude mať na celkový objem 
obalov uvedených na trh v roku 2023 vplyv eko-
nomická kríza, inflácia a životná úroveň sloven-
ských domácností vzhľadom na rastúce ceny ener-
gií,“ približuje riaditeľka oddelenia komunikácie 
OZV Envi-Pak Katarína Kretter.

Nejde len o samotné množstvo obalov, ale aj o to, 
z čoho sú vyrobené. Na trhu postupne pribúdajú 
iniciatívy na využívanie ľahšie recyklovateľných 
obalov. „Asi najviac v tomto smere prispievajú nie-
ktoré obchodné reťazce, ktoré od výrobcov privát-
nych značiek priamo požadujú, ako má obal vyze-
rať a z akého materiálu má byť vyrobený. Trend 
smeruje k jednodruhovým obalom, ktoré sa ľahšie 
triedia, recyklujú a sú pre ne, samozrejme, vytvo-
rené recyklačné kapacity,“ hovorí riaditeľ OZV Na-
tur-Pack Michal Sebíň.

Podľa prieskumu Envi-Pak z apríla 2022 si to, či je 
výrobok zabalený v ekologickom/recyklovateľnom 
obale, všímajú zhruba tri pätiny slovenských spot-
rebiteľov (56 %). Stále je však rozhodujúcim fak-
torom aj cena – lacnejší výrobok, hoci sa jeho obal 
nedá recyklovať, uprednostnia pri kúpe pred drah-
ším výrobkom v recyklovateľnom obale opäť tri 
pätiny (57 %) obyvateľov Slovenska. Až dve tretiny 
(68 %) opýtaných v prieskume uviedli, že preferu-
jú bezobalové výrobky v prípade, keď majú mož-
nosť si vybrať.

Baliť svoje výrobky do ľahko recyklovateľných oba-
lov nie je iba otázka ekológie, ale aj financií. Aj 
Slovensko sa pripravuje na ekomoduláciu, ktorá 
má výšku recyklačných poplatkov rozdeliť podľa 
toho, aký materiál výrobca použije. Jednoducho 
povedané, za obaly z ťažko recyklovateľných ma-
teriálov sa bude platiť viac ako za tie z ľahko recyk-
lovateľných. Momentálne sa pripravuje novela 
vyhlášky k zákonu o odpadoch, ktorá zavádza 
nový evidenčný list pre výrobcov obalov a neoba-
lových výrobkov. „Tento evidenčný list bude prvým 
krokom na zavedenie ekomodulácie na Slovensku. 
Kým doteraz výrobcovia evidovali obaly a neoba-
lové výrobky iba podľa materiálu ako plasty, papier 
alebo kovy, po novom budú musieť rozlišovať ma-
teriály detailnejšie napríklad podľa chemického 
zloženia,“ vysvetľuje Michal Sebíň. Ako pokračuje, 
v prípade plastov to znamená, že výrobca bude 
musieť rozlišovať, či je obal vyrobený z PET mate-

riálu, z PP, PE, PS atď. Takisto bude potrebné sle-
dovať pomer jednotlivých materiálov v kompozit-
ných obaloch alebo obsah recyklátu v obaloch. 
Kedy sa ekomodulácia zavedie do praxe, zatiaľ nie 
je známe.

Na výšku recyklačných poplatkov má na Slovensku 
vplyv aj systém zálohovania. Ten už v prvom roku 
fungovania prakticky „vytiahol“ PET fľaše a ple-
chovky zo žltých kontajnerov. Keďže ide o najcen-
nejší materiál, systém triedeného zberu sa predra-
žil. Z analýz Natur-Packu, ktoré vykonávajú 
v teréne, vychádza nasledovné: Pred zavedením 
zálohovania tvorili PET obaly v priemere 30‚44 % 

objemu kontajnerov na plasty a nápojové obaly 
z kovov 9‚31 % objemu nádob na ich zber. Po za-
vedení zálohovania klesol podiel zálohovaných PET 
obalov na 3‚93 % a zálohovaných kovových obalov 
na 1‚24 %. „Samozrejme, vplyv na triedený zber, 
najmä na jeho ekonomiku, je zásadný a postupne 
sa premietne aj do výšky recyklačných poplatkov. 
Zároveň veríme, že zálohový systém naplní svoj cieľ 
a bude sa recyklovať 90 percent nápojových oba-
lov,“ konštatuje Michal Sebíň.

Katarína Kretter dopĺňa, že pokiaľ ide o vplyv zá-
lohovania na voľne pohodený odpad, tak na zemi 
určite končí menej obalov, ktoré sú dnes záloho-
vané. „Tie však nepatria medzi odpad, ktorý končí 
voľne pohodený najčastejšie. Podľa našich pravi-
delných analýz tam patria iné plasty, napríklad 
obaly zo sladkostí či cigaretové ohorky. Aj preto 
sme minulý rok spoločne s výrobcami Henkel, 
 Nestlé a Unilever spustili informačnú kampaň pre 
širokú verejnosť s názvom ‚Zálohujme, ale nezabú-
dajme triediť‘,“ uzatvára.

„Obchodníci majú overené postupy.“

Predaj potravín po dátume minimálnej trvanlivosti (DMT) bol legislatívne 
schválený v čase, keď obchodníci manažovali nakladanie s týmito potravinami 
vlastnými postupmi. Malí obchodníci výrazne znižovali ceny pred uplynutím 
DMT, aby potraviny dopredali a nevznikal im potravinový odpad. Väčšie pre-
vádzky ich okrem uvedeného darovali na charitatívne účely. Posledné mesiace 
ukázali, že hlavne menšie prevádzky, ktorým sa systém dopredaja potravín 

osvedčil, ho významným spôsobom nemenili. Splnenie legislatívnych podmienok na predaj po 
DMT si vyžaduje ďalšiu manipuláciu s tovarom, vyžadujúcu časť pracovného fondu ľudských 
zdrojov, ktoré sú čím ďalej, tým väčším nákladom.

Tamara Kohlmayerová, konateľka, PPP Profit
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KONGRES

R ečníci pred plnou sálou preskú-
mali nielen vplyvy minulosti, 
ale ukázali aj budúcnosť. Akým 
spôsobom zamiešala karty v lo-
gistike pandémia koronavírusu 

a extrémne vysoká inflácia vyvolaná aj vojnovým 
konfliktom na Ukrajine? Čo priniesli pre firmy vyššie 
ceny energií a pohonných hmôt? Čo sa stalo s ich 
plánovanými investíciami a inováciami? Aj o tom 
všetkom bola reč na 15. ročníku logistického kon-
gresu Slovlog. Organizátorom najväčšieho logistic-
kého podujatia jesene bola spoločnosť Atoz Group.

Kongres navštívilo 330 účastníkov, v 12 programo-
vých bodoch vystúpilo 34 rečníkov vrátane dvoch 
kľúčových, zaznelo sedem prípadových štúdií, de-

Aktuálna situácia, výrazne ovplyvnená vysokou infláciou a energetickou krízou, si 
vyžaduje rýchle, promptné a efektívne riešenia. Platí to tak vo výrobnej sfére, ako aj 
v logistike. A práve na spôsob vyrovnania sa s vyššími nákladmi bol zameraný jubilejný 
15. ročník medzinárodného logistického kongresu Slovlog. O nevyhnutnosti diskutovať 
o aktuálnych pálčivých témach svedčí aj veľký záujem logistických profesionálov 
o podujatie, ktoré sa konalo koncom novembra v priestoroch hotela DoubleTree by 
Hilton v Bratislave.

Tomáš Szmrecsányi, tomas.szmrecsanyi@atoz.sk

batovalo sa v dvoch panelových diskusiách a na 
druhý deň kongresu bola v ponuke návšteva troch 
logistických prevádzok. Akciu podporilo 36 part-
nerov a 18 médií. V rámci speed-datingovej plat-
formy Bizlog prebehlo 85 schôdzok.

Pohľady 
na stúpajúce ceny

Do éry pandémie koronavírusu platilo, že náklady 
sa znižovali v mnohých oblastiach. Od roku 2021 
však enormným spôsobom začali rásť ceny surovín, 
energie či prepravy. V dôsledku toho viaceré spo-
ločnosti boli nútené vynaložiť na svoje prevádzky 

a projekty viac financií. Čo sa dá robiť v takejto si-
tuácii? Aké majú možnosti podniky, ktoré neraz 
doslova bojujú nielen o prežitie, ale aj o zabezpeče-
nie toku tovaru po celom Slovensku? Účastníci Slov-
logu sa jednoznačne zhodli na tom, že práve auto-
matizácia, robotizácia a digitalizácia dokážu znížiť 
náklady bez ohľadu na to, v akej oblasti pôsobia.

„Pätnásty ročník Slovlogu bol výnimočný. Stretnu-
tie po siedmich mesiacoch ukázalo, že logistika 
nikdy ‚nespí‘. Práve naopak. Dôkazom toho je re-
kordný počet účastníkov a predovšetkým používa-
teľov logistických služieb. Posvietiť si na náklady 
práve v tejto dobe je absolútne kľúčové. Kongres 
priniesol kopec aktuálnych prípadových štúdií 
a prezentácií, ktoré náklady do veľkej miery riešia,“ 

34

hovorilo o vplyve
vyšších nákladov

Viac ako
300 profesionálov
Slovlog:
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:

hovorí Tatiana Koššová, country manager spoloč-
nosti Atoz Group pre Slovensko, s tým, že sa po-
darilo vytvoriť kongres, ktorý je vlajkovou loďou 
logistických informácií.

V súčasnosti prežívajú ťažké časy všetky firmy. Na-
priek tomu má zmysel snažiť sa o úspech. Stačí len 
objaviť motiváciu k jeho dosiahnutiu. Akým spôso-
bom sa to dá, aj keď sa už chceme vzdať, ukázala 
hosťom kongresu vo svojej úvodnej reči známa 
športovkyňa Anastasia Kuzminová. Priblížila nielen 
to, kde hľadala ona samotná motiváciu k jedineč-
ným výkonom a úspechom, ale opísala aj rôzne 
druhy motivácie, ktoré jej pomáhali počas vrcholo-
vej športovej kariéry. Pred publikom zároveň zdô-
raznila, že dôležité je mať vytýčené ciele a hľadať 
cesty k ich dosiahnutiu. Okrem toho známa špor-
tovkyňa hovorila aj o časovom manažmente, ktorý 
považuje za jeden z hlavných kľúčov k úspechu.

Súčasná inflácia je holým faktom. Je však skutočne 
postrachom aj pre samotnú logistiku? Michal 
Horváth, hlavný ekonóm Národnej banky Sloven-
ska a riaditeľ odboru ekonomických a menových 
analýz, si myslí, že nie. V naplnenej sále sa venoval 
rôznym typom vplyvu inflácie na správanie ľudí aj 
firiem. Zároveň pomenoval faktory, ktoré zvyšova-
nie cien v poslednom období poháňajú. Prezentá-
cia experta na ekonomiku poskytla účastníkom 
kongresu aj aktuálny pohľad na nálady i očakávaný 
vývoj na Slovensku a vo svete.

Na kongrese nechýbal pestrý sprievodný program 
vrátane inšpiratívnych panelových diskusií. Prvá 
z nich sa venovala taktiež príčinám, ktoré roztáčajú 
inflačnú špirálu. Do diskusie sa zapojili Alexander 
Czako (Tauris Group), Péter Vörös (HOPI SK), Vladi-
mír Vlha (108 Agency), Svetozár Rohoň (Contera) 
a Martin Urban (Jungheinrich Slovensko). Moderá-
torom panelu bol Jeffrey Osterroth, konateľ spoloč-
nosti Atoz Group. Všetci uznali, že veľké množstvo 
peňazí len povzbudzuje rast cien. A teda aj vyššie 
náklady. Rečníckou otázkou však je, prečo je to tak 
aj v odboroch, pri produktoch a službách, kde by to 
už nutné nebolo. Diskutujúci uznali, že len „rezať“ 
náklady nepôjde, treba hľadať aj iné možnosti. Jed-
nou z nich je už často spomínaná automatizácia 
a optimalizácia všetkých procesov. Logistickí profe-
sionáli zároveň predstavili aj vlastné „recepty“, ako 
sa vyrovnali s výzvami súčasnej doby.

Počas obeda čakali na účastníkov logistického 
kongresu už klasické a obľúbené desaťminútové 
speed-datingové stretnutia Bizlog. Tento ideálny 
spôsob stretnutia zákazníkov a dodávateľov na 
neutrálnej pôde využilo mnoho desiatok záujem-
cov. Prečo? Benefitom týchto stretnutí totiž je, že 
obe strany rýchlo zistia, či má zmysel rozvinúť ro-
kovania aj do konkrétnejšej podoby. Po prvýkrát si 
pritom mohli účastníci vybrať stretnutia cez online 
formulár.

Aktuálne novinky 
zo sveta automatizácie

Automatizácia patrí k najdôležitejším pojmom 
súčasnosti. Dokáže nielen urýchliť procesy, ale 
prináša aj efektivitu a v neposlednom rade znač-
né finančné úspory. Účastníkov kongresu preto 
počas popoludňajšieho programu čakal vskutku 
bohatý program, v rámci ktorého sa zoznámili 
s najnovšími inováciami v oblasti automatizácie. 

Štefan Buček zo spoločnosti IKEA Components 
a Marián Jančík zo spoločnosti Jungheinrich sa 
podelili o dlhodobé skúsenosti s používaním au-
tomatických vozíkov AGV v praxi. V exkluzívnej 
prípadovej štúdii previedli hostí od zámeru, dô-
vodov cez implementáciu a nasadenie až po be-
nefity z viacročnej praxe.

Významný výrobca automobilov Hyundai Motor 
Manufacturing Czech denne odbaví stovky ná-
kladných vozidiel privážajúcich komponenty na 
stavbu osobných vozidiel. Na zrýchlenie odbave-
nia dodávateľov si zabezpečili nástroj na riadenie 
dopravy a nastavili tak pevné pravidlá procesu 
vykládky. Vďaka aplikácii Time Slot Control už 
lepšie plánujú prácu na výkladkových miestach. 
Detaily predstavil Jakub Seidler z Hyundai Motor 
Manufacturing Czech. Ďalšiu prípadovú štúdiu 
o výrobných linkách bez ľudskej pracovnej sily 
v automotive priniesli hosťom Mária Budzelová 
z Yanfeng Automotive Interiors a Pavel Mikuška 
z Bito-skladovacia technika. Účelom implementá-
cie 87 AGV vozíkov vo výrobnom závode Yan-
feng, zameranom na výrobu interiérov pre auto-
mobilový priemysel, bolo získanie nových 
skladových kapacít.

V rámci popoludňajšej panelovej diskusie vystúpili 
Vladislav Krasický (Nay), Miroslav Krupa (U & Slu-
no), Albert Kyzek (Systech Group), Marián Šarišský 
(Dedoles), Ivan Pastier (CTP) a Jakub Pelikán 
(Mountpark). Okrem iného sa dotkli významu au-
tomatizácie s cieľom zefektívniť skladovanie. Po-
pritom vyzdvihli čoraz väčší vplyv robotizácie, kto-
rá dokáže urýchľovať skladovacie procesy. 
Diskutujúci zároveň potvrdili, že covidové, ako aj 
postcovidové dianie tento trend len výrazne prehĺ-
bilo. Okrem toho podotkli, že automatizácia logis-
tických prevádzok zasahuje mnoho aspektov logis-
tického života. Začína sa to stavebnou 
pripravenosťou budov, pokračuje výberom vhod-
ného skladového modelu, obstaraním a inštalá-
ciou potrebnej skladovej technológie, jej sprevádz-
kovaním a uvedením na maximálny výkon. Ďalej 
zabezpečením efektívnych pickovacích technoló-
gií, získaním kvalifikovaného personálu a v nepo-
slednom rade dôkladnou dátovou logistikou 
a analytikou.

Exkluzívne prezentácie 
o nových projektoch

Po popoludňajšej kávovej prestávke prišiel rad na 
ďalšie inšpiratívne prednášky. V rámci prvej Sébas-
tian Mauriange z Groupe SEB a Adrián Galbavý 
z DHL Supply Chain Slovakia predstavili, ako pre-
sťahovali celú skladovú prevádzku len za dva týžd-
ne. Začalo sa to v roku 2021, keď sa na základe 
obchodnej projekcie skupiny Groupe SEB zistilo, že 
súčasné skladové priestory sú poddimenzované. 
Zdeněk Sehnal z MP Krásno a Tomáš Pajonk zo 
spoločnosti Solvertech zas predstavili zaujímavý 
príbeh poslednej míle. Presnejšie, ukázali skúse-
nosti zo zavádzania a prevádzkovania dispečerskej 
aplikácie Tasha na plánovanie trás, ktorá im výraz-
ne pomáha ušetriť čas dispečerov i náklady.

DSV Solutions Slovakia každý deň poskytuje 
a spravuje riešenia dodávateľského reťazca pre ti-
síce firiem. Na svoj kontinuálny rast potrebuje part-
nera v oblasti logistických nehnuteľností. Takýmto 
partnerom sa stala firma Prologis. Viac o projekte, 
ktorý sa realizoval v Prologis Park Bratislava, pre-
zradili Anton Keleši z DSV Solutions Slovakia a Ja-
kub Randa z Prologis. Spoločnosť HOPI SK začiat-
kom roka 2021 spustila projekt chladenej 
a mrazenej kartónovej distribúcie pre retail. Priamo 
od zástupcov HOPI SK (Michal Hajkovský) a ob-
chodného partnera Minit Slovakia (Ľubomíra Ho-
lešová) sa hostia dozvedeli detaily spoločnej imple-
mentácie služby do vnútra firmy.

Na záver si účastníci vypočuli exkluzívnu prezentá-
ciu od Davida Udala, supply chain directora českej 
a slovenskej pobočky Plzeňského Prazdroja. Ten 
oboznámil všetkých s projektami automatizácie do-
dávateľského reťazca, ktoré spoločnosť v posled-
ných rokoch zrealizovala. Patria medzi ne aj Control 
Tower a mobilné riešenia Direct Store Delivery 
(mDSD) či automatizované miešanie tovaru na pa-
letách. Nechýbali ani informácie o realizácii automa-
ticky riadených vozidiel v pivovare Radegast a o pl-
noautomatickom sklade v plzenskej prevádzke.

Po skončení tradičného kongresového programu 
čakal na hostí Logistický Business Mixer, mimoriad-
ne obľúbený vrchol kongresového dňa. Je to totiž 
ideálne miesto nielen na relax, ale aj na nadviaza-
nie nových obchodných kontaktov či posilnenie 
tých už existujúcich. Na profesionálov zo sveta 
logistiky čakala pivná degustácia od Plzeňského 
Prazdroja, ale aj miešané drinky od spoločnosti 
Karloff (Tatra Tea). Dobrú náladu dofarbila skvelá 
živá hudba.

Tri zaujímavé exkurzie

Na druhý kongresový deň sa opäť uskutočnili ex-
kurzie v rámci programu Seelog. Štefan Buček 
z IKEA Components previedol účastníkov kongre-
su závodom a skladom spoločnosti v Malackách. 
IKEA Components sa zaoberá vývojom, nákupom, 
zhromažďovaním, balením a distribúciou nábytko-
vých komponentov, vybavenia do obchodných 
domov, materiálov pre dodávateľov skupiny IKEA 
a popredajným servisom.

V Seredi hostí privítali Anton Jasenovec a Julien La-
lande z FM Logistic. Spoločnosť v Seredi disponuje 
platformou s rozlohou 55 000 m2 a kapacitou 
88 000 paletových miest. Tu dokáže preskladniť 
tovar v štandardnom ambient režime a v chladenej 
sekcii zabezpečiť skladovanie do 12°C. 

Na účastníkov čakal aj nový sklad spoločnosti Ac-
tion v Ivanke pri Dunaji, ktorý umožní spoločnosti 
Action zvýšiť počet svojich obchodov, skrátiť do-
dacie lehoty a znížiť distribučné náklady.

Kto by náhodou minuloročný kongres nestihol, 
nemusí smútiť, lebo už čoskoro bude príležitosť sa 
oboznámiť s najnovšími trendmi a inováciami zo 
sveta logistiky na tohtoročnom kongrese Eastlog 
v Prahe, ktorý sa bude konať 25. – 26. mája, alebo 
na konferencii Slovlog v Bratislave v dňoch 24. – 
25. novembra.

Inflácia nie je 
až taký strašiak
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spôsobom zamiešala karty v lo-
gistike pandémia koronavírusu 

a extrémne vysoká inflácia vyvolaná aj vojnovým 
konfliktom na Ukrajine? Čo priniesli pre firmy vyššie 
ceny energií a pohonných hmôt? Čo sa stalo s ich 
plánovanými investíciami a inováciami? Aj o tom 
všetkom bola reč na 15. ročníku logistického kon-
gresu Slovlog. Organizátorom najväčšieho logistic-
kého podujatia jesene bola spoločnosť Atoz Group.

Kongres navštívilo 330 účastníkov, v 12 programo-
vých bodoch vystúpilo 34 rečníkov vrátane dvoch 
kľúčových, zaznelo sedem prípadových štúdií, de-

Aktuálna situácia, výrazne ovplyvnená vysokou infláciou a energetickou krízou, si 
vyžaduje rýchle, promptné a efektívne riešenia. Platí to tak vo výrobnej sfére, ako aj 
v logistike. A práve na spôsob vyrovnania sa s vyššími nákladmi bol zameraný jubilejný 
15. ročník medzinárodného logistického kongresu Slovlog. O nevyhnutnosti diskutovať 
o aktuálnych pálčivých témach svedčí aj veľký záujem logistických profesionálov 
o podujatie, ktoré sa konalo koncom novembra v priestoroch hotela DoubleTree by 
Hilton v Bratislave.

Tomáš Szmrecsányi, tomas.szmrecsanyi@atoz.sk

batovalo sa v dvoch panelových diskusiách a na 
druhý deň kongresu bola v ponuke návšteva troch 
logistických prevádzok. Akciu podporilo 36 part-
nerov a 18 médií. V rámci speed-datingovej plat-
formy Bizlog prebehlo 85 schôdzok.

Pohľady 
na stúpajúce ceny

Do éry pandémie koronavírusu platilo, že náklady 
sa znižovali v mnohých oblastiach. Od roku 2021 
však enormným spôsobom začali rásť ceny surovín, 
energie či prepravy. V dôsledku toho viaceré spo-
ločnosti boli nútené vynaložiť na svoje prevádzky 

a projekty viac financií. Čo sa dá robiť v takejto si-
tuácii? Aké majú možnosti podniky, ktoré neraz 
doslova bojujú nielen o prežitie, ale aj o zabezpeče-
nie toku tovaru po celom Slovensku? Účastníci Slov-
logu sa jednoznačne zhodli na tom, že práve auto-
matizácia, robotizácia a digitalizácia dokážu znížiť 
náklady bez ohľadu na to, v akej oblasti pôsobia.

„Pätnásty ročník Slovlogu bol výnimočný. Stretnu-
tie po siedmich mesiacoch ukázalo, že logistika 
nikdy ‚nespí‘. Práve naopak. Dôkazom toho je re-
kordný počet účastníkov a predovšetkým používa-
teľov logistických služieb. Posvietiť si na náklady 
práve v tejto dobe je absolútne kľúčové. Kongres 
priniesol kopec aktuálnych prípadových štúdií 
a prezentácií, ktoré náklady do veľkej miery riešia,“ 

34

hovorilo o vplyve
vyšších nákladov

Viac ako
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Ak by bolo potrebné nájsť jeden pojem, ktorý by vystihoval súčasnú dobu, bolo by to 
slovo neistota. Dozvuky pandémie, inflácia, prudko rastúce ceny energií aj vojna na 
Ukrajine. To všetko ovplyvňuje spotrebiteľa a jeho chuť utrácať. Kým o obmedzovaní 
by sa dalo hovoriť počas bežného roka, v období sviatkov to rozhodne neplatí. Veľká 
noc patrí medzi najdôležitejšie sviatky v roku pre množstvo domácností, a preto 
obchodníci nečakajú, že by sa spotrebitelia tento rok pre neistotu rozhodli šetriť.

Peter Kapitán, peter.kapitan@atoz.sk

K
eď už všetko nasvedčovalo 
tomu, že pandémia koronavíru-
su sa skončila a maloobchod sa 
vráti do starých koľají spred roku 
2020, udrela na trh najvyššia in-

flácia za posledných vyše 20 rokov. Podľa údajov 
Štatistického úradu Slovenskej republiky bola 
v roku 2022 pri potravinách na úrovni 19‚3 %. 
Najprudšie rástli ceny olejov a tukov, ktoré sa 
v roku 2022 zvýšili až o 42 %.

„Vyšší rast sa prejavil vo všetkých deviatich 
sledovaných skupinách potravinových 
produktov. Najväčší vplyv na výdavky 
domácností mal celkový rast cien 
mäsa o viac ako 18 percent, ďalej 
mlieka, syrov a vajec o viac ako 
20 percent, ako aj chleba a obil-

KRÍZY
VEĽKÚ NOC 
NEOVPLYVNIA

nín, ktoré sa za rok zvýšili približne o 21 per-
cent,“ píšu na svojej stránke štatistici. Vplyv in-
flácie cítia aj výrobcovia a distribútori produktov, 
ktoré sú typické pre Veľkú noc.

„Výrazné zvyšovanie cien vo všeobecnosti spo-
maľuje predaj výrobkov, čo môže tento rok zo-
hrať hlavnú úlohu. Veľmi dôležité bude správne 

nastavenie cien v rámci cenovej elasticity jed-
notlivých značiek, rovnako ako aj ich komuni-
kácia smerom k spotrebiteľom,“ uvádza Ján 
Hybský, manažér marketingu spoločnosti 
Hubert J.E. To však neznamená, že práve počas 
Veľkej noci by spotrebitelia robili zásadné škrty 
vo svojich rozpočtoch. 

„Veľká noc je pre slovenského spotrebiteľa vý-
znamný sviatok a tradične pociťujeme v tomto 
období zvýšený záujem o naše produkty. Verí-
me, že to tak bude aj tento rok. Robíme pre to 
maximum vrátane rozširovania portfólia tak, 

aby ponúklo možnosť výberu naozaj pre kaž-
dého spotrebiteľa a jeho špecifické požia-

davky,“ opisuje Michal Šuša, konateľ spo-
ločnosti Soare Sekt Slovakia.

v roku 2022 zvýšili až o 42 %.

„Vyšší rast sa prejavil vo všetkých deviatich 
sledovaných skupinách potravinových 
produktov. Najväčší vplyv na výdavky 
domácností mal celkový rast cien 
mäsa o viac ako 18 percent, ďalej 
mlieka, syrov a vajec o viac ako 
20 percent, ako aj chleba a obil-

znamný sviatok a tradične pociťujeme v tomto 
období zvýšený záujem o naše produkty. Verí-
me, že to tak bude aj tento rok. Robíme pre to 
maximum vrátane rozširovania portfólia tak, 

aby ponúklo možnosť výberu naozaj pre kaž-
dého spotrebiteľa a jeho špecifické požia-

davky,“ opisuje Michal Šuša, konateľ spo-
ločnosti Soare Sekt Slovakia.

3,4 %
pokles zaznamenal predaný 
objem čokoládových 
cukroviniek.
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„Veľká noc je jeden z najdôležitejších sviatkov, 
a preto veríme, že pre dané sviatočné obdobie 
nemusí nastať pokles dopytu predovšetkým po 
nápojoch a jedle. Naopak, je možné predpove-
dať odloženie nákupov niektorých tovarov dlho-
dobej spotreby,“ myslí si aj country manažér 
spoločnosti Mattoni 1873 Karol Ponesz. Skôr 
ako obmedzenie spotreby by podľa niektorých 
oslovených obchodníkov mohlo prichádzať do 
úvahy zľavenie z nárokov na kvalitu.

„Predpokladáme, že spotrebitelia budú počas 
Veľkej noci jesť stále rovnako. Pravdepodobne 
však môže prísť k nižším nárokom na kvalitu. Už 
teraz evidujeme väčší záujem o výberové šunky, 
šunkové salámy a podobne,“ hovorí Michal 
Tkadlec, marketingový manažér rodinnej spo-
ločnosti Krásno. Existuje taktiež možnosť, že 
spotrebitelia budú optimalizovať veľkosť nákup-
ných košíkov a jednotlivé nákupy sa môžu 
zmenšiť.

Pomalý postpandemický 
reštart

V porovnaní s bežným mesiacom rastú v období 
Veľkej noci výdavky domácností na cukrovinky, 
nealkoholické nápoje, mäsové výrobky alebo 
produkty ako majonéza či chren. Tradičnou špe-
cialitou počas veľkonočného obdobia sú mäso-
vé výrobky, na ktoré v apríli 2022, teda v mesia-
ci, na ktorý Veľká noc pripadla, jedna domácnosť 
priemerne minula 32 eur.

„Typickými pre Veľkú noc sú aj nákupy údené-
ho a soleného mäsa a špecialít. V apríli 2022 si 
takýto produkt do košíka vložila polovica do-
mácností, pričom každá naň minula v priemere 
9 eur. Významný rast pri veľkonočných náku-
poch zaznamenávajú aj klobásy. Klobásu si kú-
pilo 43 percent domácností, jedna domácnosť 
za nákup zaplatila v danom období v priemere 

8 eur,“ hovorí Veronika Némethová, senior 
konzultantka Spotrebiteľského panelu GfK.

Nemenej dôležitou kategóriou veľkonočných 
nákupov sú aj rôzne cukrovinky. Po pandemic-
kom období sa predaj čokoládových cukrovi-
niek dostal do pozitívnych čísiel z hľadiska tr-
žieb, keďže sa zvýšila priemerná cena za kus, či 
už za samotné čokoládové cukrovinky, alebo aj 
za tie veľkonočné. Agentúra NielsenIQ však 
z hľadiska predaného objemu zaznamenala 
v období február až apríl 2022 pri čokoládových 
cukrovinkách pokles o 3,4 %, keď naopak rás-
tol predaný objem veľkonočných cukroviniek 
o 4,7 %. „Slovenskí zákazníci minuli v období 
február až apríl 2022 takmer 9‚5 milióna eur na 
veľkonočné cukrovinky, čo predstavuje takmer 

Aké novinky na sviatky chytajú 
výrobcovia sa dočítate 
na www.tovarapredaj.sk 
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Ak by bolo potrebné nájsť jeden pojem, ktorý by vystihoval súčasnú dobu, bolo by to 
slovo neistota. Dozvuky pandémie, inflácia, prudko rastúce ceny energií aj vojna na 
Ukrajine. To všetko ovplyvňuje spotrebiteľa a jeho chuť utrácať. Kým o obmedzovaní 
by sa dalo hovoriť počas bežného roka, v období sviatkov to rozhodne neplatí. Veľká 
noc patrí medzi najdôležitejšie sviatky v roku pre množstvo domácností, a preto 
obchodníci nečakajú, že by sa spotrebitelia tento rok pre neistotu rozhodli šetriť.

Peter Kapitán, peter.kapitan@atoz.sk

K
eď už všetko nasvedčovalo 
tomu, že pandémia koronavíru-
su sa skončila a maloobchod sa 
vráti do starých koľají spred roku 
2020, udrela na trh najvyššia in-

flácia za posledných vyše 20 rokov. Podľa údajov 
Štatistického úradu Slovenskej republiky bola 
v roku 2022 pri potravinách na úrovni 19‚3 %. 
Najprudšie rástli ceny olejov a tukov, ktoré sa 
v roku 2022 zvýšili až o 42 %.

„Vyšší rast sa prejavil vo všetkých deviatich 
sledovaných skupinách potravinových 
produktov. Najväčší vplyv na výdavky 
domácností mal celkový rast cien 
mäsa o viac ako 18 percent, ďalej 
mlieka, syrov a vajec o viac ako 
20 percent, ako aj chleba a obil-

KRÍZY
VEĽKÚ NOC 
NEOVPLYVNIA

nín, ktoré sa za rok zvýšili približne o 21 per-
cent,“ píšu na svojej stránke štatistici. Vplyv in-
flácie cítia aj výrobcovia a distribútori produktov, 
ktoré sú typické pre Veľkú noc.

„Výrazné zvyšovanie cien vo všeobecnosti spo-
maľuje predaj výrobkov, čo môže tento rok zo-
hrať hlavnú úlohu. Veľmi dôležité bude správne 

nastavenie cien v rámci cenovej elasticity jed-
notlivých značiek, rovnako ako aj ich komuni-
kácia smerom k spotrebiteľom,“ uvádza Ján 
Hybský, manažér marketingu spoločnosti 
Hubert J.E. To však neznamená, že práve počas 
Veľkej noci by spotrebitelia robili zásadné škrty 
vo svojich rozpočtoch. 

„Veľká noc je pre slovenského spotrebiteľa vý-
znamný sviatok a tradične pociťujeme v tomto 
období zvýšený záujem o naše produkty. Verí-
me, že to tak bude aj tento rok. Robíme pre to 
maximum vrátane rozširovania portfólia tak, 

aby ponúklo možnosť výberu naozaj pre kaž-
dého spotrebiteľa a jeho špecifické požia-

davky,“ opisuje Michal Šuša, konateľ spo-
ločnosti Soare Sekt Slovakia.

3,4 %
pokles zaznamenal predaný 
objem čokoládových 
cukroviniek.
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pohyblivý sviatok a v roku 2023 pripadá na za-
čiatok apríla, teplé počasie môže v skutočnosti 
ľudí vytiahnuť do prírody a pečeniu sa toľko ve-
novať nebudú.

Špeciálov bude menej

Jednou z možností, ako nalákať zákazníkov na 
veľkonočné nákupy, sú rôzne akcie či veľkonoč-
né špeciály. Inflácia a ďalšie problémy v dodáva-
teľských reťazcoch však tento rok zrejme neu-
možnia toľko veľkonočných akcií ako po minulé 
roky. Napríklad Zdeněk Kvinta hovorí, že Veľká 
noc je príliš krátka na to, aby sa firme Dr. Oetker 
oplatilo vymýšľať špeciálne edície.

„Trápime sa s dlhými dodacími lehotami pri nie-
ktorých materiáloch potrebných na výrobu, a tak 
tu nebude taký veľký priestor na širokú ponuku 
limitovaných veľkonočných edícií ako po minulé 
roky,“ pridáva sa aj Michal Tkadlec za rodinnú 
firmu Krásno. Na druhej strane nové obaly pre 
svoje výrobky na aktuálnu sezónu pripravila spo-
ločnosť Tauris. Obchodný riaditeľ firmy Mojmír 
Klešč síce nehovorí priamo o veľkonočných špe-
ciáloch, no tvrdí, že spotrebiteľ bude mať vzhľa-
dom na vyššie ceny vysoké nároky na kvalitu. 
„Slováci dokážu sebe a svojej rodine dopriať 
počas celého roka kvalitnejšie produkty a ob-
zvlášť v takých tradičných obdobiach, ako je Veľ-
ká noc. Dobré jedlo je pôžitok a radosť práve 
v ťažších časoch, okrem toho slovenský spotre-
biteľ aj viac zvažuje, čo zje,“ uvádza.

Podobným spôsobom rozmýšľajú aj v spoloč-
nosti Hubert J.E., ktorá je popredným výrobcom 
a predajcom v kategórii šumivých vín na Sloven-
sku. „Som presvedčený, že aj v blížiacom sa 
veľkonočnom období si bude môcť spotrebiteľ 
vybrať zaujímavé produkty z nášho portfólia,“ 
hovorí manažér marketingu firmy Ján Hybský.

Trochu odlišná je situácia pri výrobcoch cukro-
viniek, od ktorých sa počas veľkonočnej sezóny 
špeciálne výrobky, od čokoládových vajíčok až 
po rôzne figúrky, očakávajú. Jednou zo spoloč-
ností mimo kategórie cukroviniek, ktorá chystá 
špeciálnu ponuku aj na Veľkú noc, je firma So-
are Sekt Slovakia. „Na Veľkú noc sme v súčin-
nosti so svojimi obchodnými partnermi pripravi-
li darčekové balenia a špeciálne cenové ponuky 
na vybraný sortiment,“ dodáva konateľ spoloč-
nosti Michal Šuša.

o 1‚5  milióna eur viac ako v predchádzajúcom 
roku,“ dokresľuje situáciu Júlia Klukanová, se-
nior konzultantka agentúry NielsenIQ.

Celkový obrat kategórie čokoládových cukrovi-
niek, kam patria aj tabuľkové čokolády a tyčin-
ky, dosiahol v sledovanom období od februára 
do apríla 74‚9 milióna eur. Rovnako aj tu je me-
dziročný nárast tržieb, a to o 3‚5 % oproti 
72‚4 milióna eur v roku 2021. Tieto čísla sú však 
do veľkej miery ovplyvnené infláciou, keď prie-
merná cena za jeden kus veľkonočnej cukrovin-
ky narástla o 17‚2 %. Existuje preto predpoklad, 
že v roku 2023 sa tempo rastu tržieb ešte zvýši.

V porovnaní s bežným mesiacom domácnosti 
minuli pred Veľkou nocou viac aj na alkoholické 
nápoje. Zásoby alkoholických nápojov si vo veľ-
konočnom mesiaci v roku 2022 doplnilo 79 % 
domácností, čo je menej ako počas tohto obdo-
bia pred dvoma rokmi. Dôležitou súčasťou veľ-
konočného stola sú aj nealkoholické nápoje, čo 
vidieť na nadpriemerných výdavkoch na tieto 
produkty v danom období.

„Najviac kupujúcich tradične oslovujú balené 
vody, ktoré si kúpili dve tretiny domácností, na-
sledujú sýtené nápoje a džúsy, ktoré si v apríli 
2022 prinieslo z nákupu domov 56 percent do-
mácností. Výdavky domácností na kúpu nealko-
holických nápojov vo veľkonočnom období 
2022 v porovnaní s obdobím pred dvoma rokmi 
celkovo vzrástli,“ uvádza Veronika Némethová.

Správanie sa vráti 
do normálu

Práve kvalitné a prémiovejšie nápoje sú jedným 
zo znakov sviatočného stola. Výrobcovia a dis-
tribútori týchto výrobkov preto neočakávajú 
zásadný prepad záujmu o svoje produkty. „In-
flácia síce vplýva na správanie spotrebiteľov, no 
existujú príležitosti, medzi ktoré patrí Veľká noc, 

keď spotrebitelia nezvyknú šetriť. Chcú dopriať 
nielen sebe, ale aj svojim blízkym a to sa preja-
vuje nielen v nakúpenom množstve, ale predo-
všetkým v štruktúre nákupu,“ hovorí Jaroslav 
Vích, obchodný riaditeľ spoločnosti Kofola Čes-
koSlovensko.

Jeden z faktorov, ktoré sa dajú len ťažko predví-
dať, je vplyv inflácie. Kým pandémia podľa Karo-
la Ponesza spôsobila, že spotrebitelia znížili frek-
venciu a zvýšili objem tovaru na jeden nákup, 
inflácia môže fungovať naopak. „Inflácia zvýraz-
ní trend nárastu častejších nákupov s menším 
nákupným košíkom,“ myslí si. Vo všeobecnosti 
platí, že veľkonočné nákupy ľudia koncentrujú 
až do posledného predveľkonočného týždňa, 
v ktorom je viditeľný výrazný nárast predajov. 
Tomuto veľkonočnému nákupnému supertýžd-
ňu obvykle predchádza jeden až dva týždne ná-
kupného ochladenia, keď predaje mierne klesa-
jú oproti priemeru predchádzajúcich týždňov.

Jednou z kategórií produktov, ktorým uplynulé 
tri roky vôbec nepriali, boli počas Veľkej noci 
bonboniéry. Dôvod bol prozaický, spotrebitelia 
chodili menej na návštevy a zostávali doma, 
a tak nebolo bonboniéru komu venovať. To by 
sa v tomto roku mohlo zmeniť. „Naopak, veľký 
nárast predaja sme mali predovšetkým pri čoko-
láde na varenie, pretože ľudia trávili viac času 
v rodinnom kruhu a spoločne si užívali aj doma 
upečené výrobky,“ upozorňuje Viktória Uzsako-
vá, brand manažérka značky Milka v spoločnos-
ti Mondelez International.

Fakt, že Veľká noc je sezónou pečenia, uznáva 
aj Zdeněk Kvinta, marketingový manažér spo-
ločnosti Dr. Oetker, no zároveň hovorí, že 
v tomto prípade sú spotrebitelia veľmi konzer-
vatívni. „Sledujeme trendy a snažíme sa na ne 
reagovať, no pri sezónnom pečení aj tak nako-
niec ľudia zakaždým uprednostnia tradičné ro-
dinné recepty, ktoré majú najradšej,“ vysvetľuje. 
Dodáva, že pri Veľkej noci mnohé závisí aj od 
toho, aké bude počasie. Tým, že Veľká noc je 

32 eur
minula priemerná 
domácnosť na 
nákup mäsových 
výrobkov v apríli 
minulého roka.

Zdroj: GfK, 04/22

CS #1: VEĽKÁ NOC
CS #2: PEČIVO
CS #3: FREE FROM
CS #4:  ČISTIACE PROSTRIEDKY

A POTREBY NA UPRATOVANIE



PROBIOTIKÁ
DOKÁŽU VIAC AKO SI MYSLÍTE... 

2,5 MILIARDY DÔVODOV 
NA ÚSMEV

Výroba a distribúcia na Slovensku: 
TEKMAR SLOVENSKO s.r.o., Lužianky. 
Kontakt: objednavky@tekmar.sk
Distribúcia v Čechách: TEKMAR CZ s.r.o., Blansko 
Kontakt: objednavkybk@tekmarbars.com
Informácie o produktoch: marketing@tekmar.sk

Rad lifestyle výrobkov 
so živými probiotickými kultúrami. 
Inovácia roka na svetovej výstave 
PLMA AMSTERDAM
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pohyblivý sviatok a v roku 2023 pripadá na za-
čiatok apríla, teplé počasie môže v skutočnosti 
ľudí vytiahnuť do prírody a pečeniu sa toľko ve-
novať nebudú.

Špeciálov bude menej

Jednou z možností, ako nalákať zákazníkov na 
veľkonočné nákupy, sú rôzne akcie či veľkonoč-
né špeciály. Inflácia a ďalšie problémy v dodáva-
teľských reťazcoch však tento rok zrejme neu-
možnia toľko veľkonočných akcií ako po minulé 
roky. Napríklad Zdeněk Kvinta hovorí, že Veľká 
noc je príliš krátka na to, aby sa firme Dr. Oetker 
oplatilo vymýšľať špeciálne edície.

„Trápime sa s dlhými dodacími lehotami pri nie-
ktorých materiáloch potrebných na výrobu, a tak 
tu nebude taký veľký priestor na širokú ponuku 
limitovaných veľkonočných edícií ako po minulé 
roky,“ pridáva sa aj Michal Tkadlec za rodinnú 
firmu Krásno. Na druhej strane nové obaly pre 
svoje výrobky na aktuálnu sezónu pripravila spo-
ločnosť Tauris. Obchodný riaditeľ firmy Mojmír 
Klešč síce nehovorí priamo o veľkonočných špe-
ciáloch, no tvrdí, že spotrebiteľ bude mať vzhľa-
dom na vyššie ceny vysoké nároky na kvalitu. 
„Slováci dokážu sebe a svojej rodine dopriať 
počas celého roka kvalitnejšie produkty a ob-
zvlášť v takých tradičných obdobiach, ako je Veľ-
ká noc. Dobré jedlo je pôžitok a radosť práve 
v ťažších časoch, okrem toho slovenský spotre-
biteľ aj viac zvažuje, čo zje,“ uvádza.

Podobným spôsobom rozmýšľajú aj v spoloč-
nosti Hubert J.E., ktorá je popredným výrobcom 
a predajcom v kategórii šumivých vín na Sloven-
sku. „Som presvedčený, že aj v blížiacom sa 
veľkonočnom období si bude môcť spotrebiteľ 
vybrať zaujímavé produkty z nášho portfólia,“ 
hovorí manažér marketingu firmy Ján Hybský.

Trochu odlišná je situácia pri výrobcoch cukro-
viniek, od ktorých sa počas veľkonočnej sezóny 
špeciálne výrobky, od čokoládových vajíčok až 
po rôzne figúrky, očakávajú. Jednou zo spoloč-
ností mimo kategórie cukroviniek, ktorá chystá 
špeciálnu ponuku aj na Veľkú noc, je firma So-
are Sekt Slovakia. „Na Veľkú noc sme v súčin-
nosti so svojimi obchodnými partnermi pripravi-
li darčekové balenia a špeciálne cenové ponuky 
na vybraný sortiment,“ dodáva konateľ spoloč-
nosti Michal Šuša.

o 1‚5  milióna eur viac ako v predchádzajúcom 
roku,“ dokresľuje situáciu Júlia Klukanová, se-
nior konzultantka agentúry NielsenIQ.

Celkový obrat kategórie čokoládových cukrovi-
niek, kam patria aj tabuľkové čokolády a tyčin-
ky, dosiahol v sledovanom období od februára 
do apríla 74‚9 milióna eur. Rovnako aj tu je me-
dziročný nárast tržieb, a to o 3‚5 % oproti 
72‚4 milióna eur v roku 2021. Tieto čísla sú však 
do veľkej miery ovplyvnené infláciou, keď prie-
merná cena za jeden kus veľkonočnej cukrovin-
ky narástla o 17‚2 %. Existuje preto predpoklad, 
že v roku 2023 sa tempo rastu tržieb ešte zvýši.

V porovnaní s bežným mesiacom domácnosti 
minuli pred Veľkou nocou viac aj na alkoholické 
nápoje. Zásoby alkoholických nápojov si vo veľ-
konočnom mesiaci v roku 2022 doplnilo 79 % 
domácností, čo je menej ako počas tohto obdo-
bia pred dvoma rokmi. Dôležitou súčasťou veľ-
konočného stola sú aj nealkoholické nápoje, čo 
vidieť na nadpriemerných výdavkoch na tieto 
produkty v danom období.

„Najviac kupujúcich tradične oslovujú balené 
vody, ktoré si kúpili dve tretiny domácností, na-
sledujú sýtené nápoje a džúsy, ktoré si v apríli 
2022 prinieslo z nákupu domov 56 percent do-
mácností. Výdavky domácností na kúpu nealko-
holických nápojov vo veľkonočnom období 
2022 v porovnaní s obdobím pred dvoma rokmi 
celkovo vzrástli,“ uvádza Veronika Némethová.

Správanie sa vráti 
do normálu

Práve kvalitné a prémiovejšie nápoje sú jedným 
zo znakov sviatočného stola. Výrobcovia a dis-
tribútori týchto výrobkov preto neočakávajú 
zásadný prepad záujmu o svoje produkty. „In-
flácia síce vplýva na správanie spotrebiteľov, no 
existujú príležitosti, medzi ktoré patrí Veľká noc, 

keď spotrebitelia nezvyknú šetriť. Chcú dopriať 
nielen sebe, ale aj svojim blízkym a to sa preja-
vuje nielen v nakúpenom množstve, ale predo-
všetkým v štruktúre nákupu,“ hovorí Jaroslav 
Vích, obchodný riaditeľ spoločnosti Kofola Čes-
koSlovensko.

Jeden z faktorov, ktoré sa dajú len ťažko predví-
dať, je vplyv inflácie. Kým pandémia podľa Karo-
la Ponesza spôsobila, že spotrebitelia znížili frek-
venciu a zvýšili objem tovaru na jeden nákup, 
inflácia môže fungovať naopak. „Inflácia zvýraz-
ní trend nárastu častejších nákupov s menším 
nákupným košíkom,“ myslí si. Vo všeobecnosti 
platí, že veľkonočné nákupy ľudia koncentrujú 
až do posledného predveľkonočného týždňa, 
v ktorom je viditeľný výrazný nárast predajov. 
Tomuto veľkonočnému nákupnému supertýžd-
ňu obvykle predchádza jeden až dva týždne ná-
kupného ochladenia, keď predaje mierne klesa-
jú oproti priemeru predchádzajúcich týždňov.

Jednou z kategórií produktov, ktorým uplynulé 
tri roky vôbec nepriali, boli počas Veľkej noci 
bonboniéry. Dôvod bol prozaický, spotrebitelia 
chodili menej na návštevy a zostávali doma, 
a tak nebolo bonboniéru komu venovať. To by 
sa v tomto roku mohlo zmeniť. „Naopak, veľký 
nárast predaja sme mali predovšetkým pri čoko-
láde na varenie, pretože ľudia trávili viac času 
v rodinnom kruhu a spoločne si užívali aj doma 
upečené výrobky,“ upozorňuje Viktória Uzsako-
vá, brand manažérka značky Milka v spoločnos-
ti Mondelez International.

Fakt, že Veľká noc je sezónou pečenia, uznáva 
aj Zdeněk Kvinta, marketingový manažér spo-
ločnosti Dr. Oetker, no zároveň hovorí, že 
v tomto prípade sú spotrebitelia veľmi konzer-
vatívni. „Sledujeme trendy a snažíme sa na ne 
reagovať, no pri sezónnom pečení aj tak nako-
niec ľudia zakaždým uprednostnia tradičné ro-
dinné recepty, ktoré majú najradšej,“ vysvetľuje. 
Dodáva, že pri Veľkej noci mnohé závisí aj od 
toho, aké bude počasie. Tým, že Veľká noc je 

32 eur
minula priemerná 
domácnosť na 
nákup mäsových 
výrobkov v apríli 
minulého roka.

Zdroj: GfK, 04/22
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CS #4:  ČISTIACE PROSTRIEDKY
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A
k by sa konala súťaž o najviac 
skúšané odvetvie potravinár-
skeho priemyslu v posledných 
rokoch, pekári by s istotou 
atakovali prvé miesto. Všetko 

sa začalo prudkým nárastom príplatkov za prá-
cu v noci, ktorý práve pekári, chystajúci čerstvé 
výrobky na každé ráno, výrazne pocítili. Nasle-
dovala pandémia koronavírusu a nateraz všetko 
podčiarkuje vysoká inflácia a skokové zdražova-
nie energií.

„Extrémne narástli všetky druhy nákladov: suro-
viny, energie, služby. Nemáme inú šancu, ako 
zvyšovať ceny, minulý rok to bolo približne o 20 
percent, ale ukazuje sa, že ani to nestačí,“ hod-
notí súčasnú situáciu Slavomír Moravčík, riaditeľ 

Liptovských pekární a cukrární Včela – Lippek. 
Ak aj dokázali pekári zvýšené náklady na pra-
covnú silu či pandémiu koronavírusu zvládnuť 
škrtaním vo vlastných radoch, energetickú krízu 
a nedostatok vybraných surovín a obalov už rie-
šiť nedokážu.

„Toto obdobie nás výrazne vyčerpalo po všet-
kých stránkach a jedným z východísk je prená-
šanie nákladov do zvýšenia cien,“ uvádza Pavel 
Heřmanský, hovorca spoločnosti Agrofert, pod 
ktorú patrí viacero pekárenských spoločností. Za 
problematickú považuje aj nestabilitu, a to nie-
len na poli energií či medzinárodného vývoja, 
ale aj v oblasti domáceho politického vývoja. 

„Tu nie je jasné, čo nás čaká o niekoľko týždňov 
či mesiacov. Toto dynamické a nestále prostre-
die podčiarkuje aj prístup našich kľúčových do-
dávateľov, ktorí nám nevedia garantovať ceny 
na dlhší čas ako na prvý štvrťrok 2023,“ vysvet-
ľuje Pavel Heřmanský.

Ako prežiť krízu

Zvyšovanie cien je však podľa Ladislava Ambro-
vicsa, výkonného riaditeľa a spolumajiteľa spo-
ločnosti Minit Slovakia, len jedným z riešení, 
ktoré sa dajú v aktuálnej situácii aplikovať. „Je 

PEČIVA SA
SPOTREBITEĽ 
NEVZDÁ

CS #2

Máloktorá domácnosť na Slovensku si 
dokáže predstaviť život bez pečiva. Či už 
ide o tradičný chlieb a rožky, alebo o rôzne 

celozrnné, kváskové alebo bezlepkové špeciality, svoju cestu si pekárenské výrobky 
nájdu v podstate ku každému. Aj preto výrobcovia zatiaľ krízu a rastúcu infláciu 
v poklese spotreby alebo výraznom prepade tržieb či predaných objemov necítia.

Peter Kapitán, peter.kapitan@atoz.sk

96 %
do týždňa priemerná 
domácnosť nakupuje 
pečivo.

3×
domácností si aspoň 
raz za rok kúpi rožky.

Zdroj: GfK, 12/21 – 11/22
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:

potrebné zvýšiť efektivitu výroby, vyvíjať výrob-
ky, ktoré sú pre zákazníkov atraktívne, a opti-
malizovať náklady. Najdôležitejšie je efektívne 
vyrábať kríze odolné výrobky, ktoré sú spotrebi-
teľmi vyhľadávané a ktoré ľudia budú konzumo-
vať aj vtedy, keď ich domáci rozpočet je nižší,“ 
hovorí.

Aj optimalizácia však má podľa Slavomíra Mo-
ravčíka svoje hranice. „Čo sa dá ešte optimali-
zovať, keď plyn zdražie o 500 percent a elektri-
na o 300 percent? Potravinári si pri takýchto 
nárastoch nedokážu udržať rentabilitu. My už 
ani nesvietime v skladoch pri expedícii, pracov-
níci majú na hlavách len čelovky,“ opisuje. Jed-
nou z možností, ako utlmiť prudký nárast cien, 
je podľa Pavla Heřmanského upraviť receptúry 
a nahrádzať suroviny lacnejšími alternatívami. 
Možnou alternatívou je jednoduchšia forma pe-
čiva na báze múky, soli, vody a malého množ-
stva ďalších surovín. „Touto cestou sa ale ne-
chceme vydať, pretože kvalita je pre nás 
prvoradá. Testujeme však aj takéto alternatív-
nejšie a cenovo dostupnejšie výrobky. No cestu 
nám neuľahčujú ani odberatelia, ktorí pre odpi-
sy uprednostňujú výrobky s dlhšou dobou spot-
reby, ale na to majú vplyv konzervanty – a čo 
konzervant, to ďalšia surovina a to všetko má 
vplyv na výslednú cenu,“ vysvetľuje s tým, že 
spotrebiteľ reaguje aj na najmenšie rozdiely 
v chuti a kvalite výrobkov.

Chlieb a rožky 
jedia všetci

Pečivo je podľa údajov Spotrebiteľského panelu 
GfK bežnou súčasťou nákupov slovenských do-
mácností. Do svojich košíkov si ho za posled-
ných dvanásť mesiacov vložila aspoň raz každá 
domácnosť. Urobila tak približne trikrát do týž-
dňa a vynaložila naň viac ako 370 eur za rok. 
Nadpriemerne dôležité pre nákupy pečiva sú 
malé obchody a supermarkety.

„Z pohľadu celkových výdavkov oslovilo slo-
venské domácnosti vo väčšej miere slané peči-
vo. Najväčšiu časť výdavkov na slané pečivo 
pokryli chlieb, rožky, žemle a bagety,“ uvádza 
Anton Marinčák, konzultant Spotrebiteľského 
panelu GfK. Chlieb si za posledných 12 mesia-
cov od decembra 2021 do novembra 2022 
z pultov predajní domov priniesla takmer kaž-
dá domácnosť.

Chlieb nakupujú spotrebitelia približne každý 
piaty deň a za posledných 12 mesiacov zaň za-

platili o 16 % viac ako pred rokom. Ďalšia ka-
tegória slaného pečiva, rožky, oslovila k nákupu 
až 96 % domácností. Priemerná domácnosť si 
tento druh pečiva vychutnala 62-krát za rok 
a výdavky naň sa medziročne zvýšili o 20 %.

„Zo všetkých druhov sladkého pečiva oslovili za 
posledných 12 mesiacov najväčší počet domác-
ností vianočky a mazance, croissanty a štrúdle,“ 
hovorí Anton Marinčák. V rámci nákupov slad-
kého pečiva putovali najvyššie celkové výdavky 
na štrúdle, zákusky a vianočky či mazance. 
V porovnaní s minulým rokom sa výdavky do-
mácností na tieto produkty taktiež zvýšili. Prie-
merná domácnosť si za sledované obdobie od-
niesla štrúdle z pultov predajní raz mesačne, 
croissanty a vianočky zhodne 10-krát za rok.

Prémiové produkty 
fungujú

Ak spotrebiteľ začne cítiť, že sa mu pri náku-
poch zmenšuje rozpočet, zvyčajne reaguje dvo-
ma spôsobmi. Obmedzí spotrebu, a tým aj veľ-
kosť nákupného košíka, prípadne uprednostní 
lacnejšie alternatívy pred prémiovými výrobka-
mi. V prípade pečiva to však podľa pekárov nie 
je pravidlom. „Vyrábame výrobky, ktoré patria 
do základného nákupného košíka každej do-
mácnosti, takže pokles necítime,“ hovorí La-
dislav Ambrovics.

Hoci sa pocitová cenová hladina zvykne posu-
dzovať podľa ceny rožkov, ktoré sa dnes už 
v máloktorom obchode dajú nájsť za menej ako 
10 centov, v porovnaní s ostatným tovarom je 
pečivo stále relatívne lacné. „Nemám pocit, že 
by mali spotrebitelia hlboko do vrecka. Stačí sa 
pozrieť na odpadkové koše, koľko sa tam toho 
stále nájde. Nám výroba zatiaľ neklesla ani o ki-
logram,“ hovorí Slavomír Moravčík.

Citlivejší prístup spotrebiteľa k nákupu pečiva 
cíti jedine skupina Agrofert. Podľa Pavla Heř-
manského trend postupne smeruje k základné-

mu pečivu, teda chlebu, rožkom a základnému 
jemnému pečivu. „Prémiové pečivo sa bude 
stále predávať, pretože existujú konzumenti, 
ktorí si ho radi doprajú a sú zvyknutí na istú 
kvalitu a chuť, ale v tejto ťažkej situácii bude 
predaj nižší ako v predchádzajúcom období,“ 
hovorí.

Na druhej strane to však neznamená, že by sa 
pekári nesnažili obohatiť svoj sortiment o nové 
výrobky. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že aj 
naďalej pretrváva trend kváskového pečiva či rôz-
nych zdravých alternatív. „Každoročne prichá-
dzame na trh s novými príchuťami, tvarmi a kom-
bináciami, napríklad minulý rok sme predstavili 
sériu vegánskych výrobkov. Staviame taktiež 
novú prevádzku, ktorá sa stane domovom našej 
kváskovej línie,“ hovorí Ladislav Ambrovics.

Práve kváskové produkty patria dnes podľa neho 
medzi spotrebiteľmi k najpopulárnejším. Súhlasí 
s ním aj Pavel Heřmanský, no dodáva, že staršia 
generácia je stále verná tradičným receptúram 
chlebov. „Vidíme však aj záujem spotrebiteľa 
o balené chleby s nižšou gramážou či snackové 
produkty, či už na rýchle raňajky v práci, alebo 
ako občerstvenie na cestách,“ vymenúva.

V roku 2022 priniesla skupina Agrofert v rámci 
pečiva na trh tri novinky v jemnom bezlepkovom 
sortimente a nateraz na českom trhu spustila aj 
predaj bezlepkového sortimentu prostredníc-
tvom e-commerce. Minit zase pripravil nové 
kombinácie chutí, ktoré však vychádzajú z tra-
dičných preferencií spotrebiteľov, ako napríklad 
kávovú tyčinku, výrobky s údeným mäsom 
a chrenom, syrom niva či pagáč so zníženým 
obsahom sacharidov.

„My máme silnú bezlepkovú výrobu a dobre sa 
predávajú aj cereálne výrobky na báze vlákniny, 
a to napriek tomu, že sú o triedu drahšie ako 
normálne. Veľmi dobre sa darí aj cereálnemu 
špaldovému chlebu,“ opisuje najpopulárnejšie 
výrobky z produkcie Liptovských pekární 
a cukrární Včela – Lippek Slavomír Moravčík.

Fit výrobky sú 
naďalej v kurze.

„Spotrebiteľ pomaly začína 
optimalizovať nákupné správanie.“

 Z trhu prichádzajú prvé indície, ktoré hovoria o optimalizácii nákupného 
koša spotrebiteľa. Viac sa v domácnostiach šetrí, a to nielen pri nákupe, 
ale sa aj menej vyhadzuje – čo je jedno malé pozitívum celej tejto situ-
ácie. Za ostatné tri roky sa interne optimalizovalo na všetkých úsekoch 
podniku a všetky rezervy sa vyčerpali. Zároveň neprišla pekárenskému 
priemyslu žiadna podpora zo strany štátu. Takže už nám žiaden priestor 
nezostal.

Pavel Heřmanský, hovorca, Agrofert
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CATSCAN
V tomto vydaní:

A
k by sa konala súťaž o najviac 
skúšané odvetvie potravinár-
skeho priemyslu v posledných 
rokoch, pekári by s istotou 
atakovali prvé miesto. Všetko 

sa začalo prudkým nárastom príplatkov za prá-
cu v noci, ktorý práve pekári, chystajúci čerstvé 
výrobky na každé ráno, výrazne pocítili. Nasle-
dovala pandémia koronavírusu a nateraz všetko 
podčiarkuje vysoká inflácia a skokové zdražova-
nie energií.

„Extrémne narástli všetky druhy nákladov: suro-
viny, energie, služby. Nemáme inú šancu, ako 
zvyšovať ceny, minulý rok to bolo približne o 20 
percent, ale ukazuje sa, že ani to nestačí,“ hod-
notí súčasnú situáciu Slavomír Moravčík, riaditeľ 

Liptovských pekární a cukrární Včela – Lippek. 
Ak aj dokázali pekári zvýšené náklady na pra-
covnú silu či pandémiu koronavírusu zvládnuť 
škrtaním vo vlastných radoch, energetickú krízu 
a nedostatok vybraných surovín a obalov už rie-
šiť nedokážu.

„Toto obdobie nás výrazne vyčerpalo po všet-
kých stránkach a jedným z východísk je prená-
šanie nákladov do zvýšenia cien,“ uvádza Pavel 
Heřmanský, hovorca spoločnosti Agrofert, pod 
ktorú patrí viacero pekárenských spoločností. Za 
problematickú považuje aj nestabilitu, a to nie-
len na poli energií či medzinárodného vývoja, 
ale aj v oblasti domáceho politického vývoja. 

„Tu nie je jasné, čo nás čaká o niekoľko týždňov 
či mesiacov. Toto dynamické a nestále prostre-
die podčiarkuje aj prístup našich kľúčových do-
dávateľov, ktorí nám nevedia garantovať ceny 
na dlhší čas ako na prvý štvrťrok 2023,“ vysvet-
ľuje Pavel Heřmanský.

Ako prežiť krízu

Zvyšovanie cien je však podľa Ladislava Ambro-
vicsa, výkonného riaditeľa a spolumajiteľa spo-
ločnosti Minit Slovakia, len jedným z riešení, 
ktoré sa dajú v aktuálnej situácii aplikovať. „Je 

PEČIVA SA
SPOTREBITEĽ 
NEVZDÁ

CS #2

Máloktorá domácnosť na Slovensku si 
dokáže predstaviť život bez pečiva. Či už 
ide o tradičný chlieb a rožky, alebo o rôzne 

celozrnné, kváskové alebo bezlepkové špeciality, svoju cestu si pekárenské výrobky 
nájdu v podstate ku každému. Aj preto výrobcovia zatiaľ krízu a rastúcu infláciu 
v poklese spotreby alebo výraznom prepade tržieb či predaných objemov necítia.

Peter Kapitán, peter.kapitan@atoz.sk

96 %
do týždňa priemerná 
domácnosť nakupuje 
pečivo.

3×
domácností si aspoň 
raz za rok kúpi rožky.

Zdroj: GfK, 12/21 – 11/22

CS #1: VEĽKÁ NOC
CS #2: PEČIVO
CS #3: FREE FROM
CS #4:  ČISTIACE PROSTRIEDKY

A POTREBY NA UPRATOVANIE
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CATSCAN
V tomto vydaní:

Aj keď Slovensko 
nedávno oslávilo 
tridsiate výročie 

od začatia snáh dobehnúť Západ, 
každodenný život ukazuje, že 
ešte stále veľa vecí len dobieha. 

Výnimkou nie sú ani trendy v stravovaní, 
ktoré sa spravidla na našom trhu zjavia až 
s niekoľkoročným odstupom. Medzi takéto 

trendy patrí aj kategória free from výrobkov, 
teda produktov bez lepku, laktózy, 

pridaných cukrov a podobne. Hoci 
boom v tejto oblasti prebehol na 
našom trhu už pred niekoľkými 
rokmi, výrobcovia stále vidia 
priestor na rast.

Peter Kapitán, peter.kapitan@atoz.sk

FREE FROM 
TESTUJE 
KAŽDÝ

CS #3

Zdroj: GfK, 10/21 – 09/22

59 %82 % domácností aspoň 
raz za dvanásť 
mesiacov kúpilo 
bezlaktózový 
výrobok.

domácností aspoň 
raz za dvanásť 
mesiacov kúpilo 
bezlepkový výrobok.

B
ezlepkové, bezlaktózové či ve-
gánske produkty sa ani zďale-
ka neobjavujú iba v nákupných 
košíkoch ľudí, ktorí na to majú 
zdravotné dôvody. Vyplýva to 

z údajov Spotrebiteľského panelu spoločnosti 
GfK, ktorá zbierala dáta od októbra 2021 do 
septembra 2022. Zo zberu údajov vyplýva, že 
sortiment free from výrobkov sa objavuje v ná-
kupoch čoraz väčšieho počtu domácností.

„Za dvanásť mesiacov, do septembra 2022, na-
kúpilo aspoň raz bezlepkové výrobky 82 percent 
domácností, bezlaktózové výrobky 59 percent 
a produkty na rastlinnej báze 60 percent sloven-
ských domácností,“ uvádza Anna Kissová, client 
service team leader CPS spoločnosti GfK. Viac 
ako 70 % kupujúcich v každom segmente sa 
pritom k nákupom vracalo opakovane.

CS #1: VEĽKÁ NOC
CS #2: PEČIVO
CS #3: FREE FROM
CS #4:  ČISTIACE PROSTRIEDKY

A POTREBY NA UPRATOVANIE
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:
Kde v predajni umiestniť free 
from produkty, sa dočítate 
na www.tovarapredaj.sk 

... /...

zdravotných limitov, pretože aj oni môžu šíriť 
povedomie o výhodách konzumácie potravín 
ohľaduplných nielen k ich zdraviu, ale aj príro-
de,“ hovorí zakladateľ spoločnosti Happylife 
Peter Malgot.

Nárast záujmu o bezlepkové výrobky, predo-
všetkým tyčinky, registruje aj spoločnosť Emco, 
ktorá ponúka taktiež rastlinné alternatívy mäsa 
a syrov. „Najväčší spotrebiteľský záujem však 
vnímame pri výrobkoch bez pridaného cukru. 
Vo svojom portfóliu ich máme zastúpené už 
skoro vo všetkých kategóriách a obrat pri nich 
neustále rastie,“ uvádza marketingový riaditeľ 
firmy Emco Kamil Varhánek.

Erik Márton zo spoločnosti Najtelo však vidí za 
nárastom záujmu o free from potraviny aj zdra-
votné hľadisko. „Ľudia dnes majú alergie na 
všetko možné, aj mladí, aj starí, ktorí nikdy žiad-
nu alergiu ani intoleranciu nemali. Aj preto exis-
tuje skupina ľudí, ktorá si všíma kvalitu potravín, 
proces ich výroby, prepravy a skladovania. Takí-
to ľudia, aj keď často nemajú alergie, si radšej 
vyberú biopotraviny,“ vysvetľuje.

Podiel spotrebiteľov, ktorí si free from výrobky 
vyberú ako lepšiu alternatívu k tradičným, nie je 
jednoduché zistiť. Takýto trend si však všímajú 
aj v spoločnosti Danone. „Našu komunikáciu 
smerom k spotrebiteľovi preto nijakým spôso-
bom neodlišujeme a snažíme sa poukázať na to, 
že produkty tohto typu sú vhodné pre kohokoľ-
vek bez rozdielu. Nakupujúcich, ktorí nemajú 
špeciálnu diagnózu, rozdeľujeme prakticky na 
dve skupiny. Prví sú vegetariáni, resp. vegáni, 
druhí sú flexitariáni, ktorí kombinujú živočíšnu 
a rastlinnú stravu. Sústredíme sa zväčša na tren-
dy flexitariánstva, kde vidíme veľký potenciál,“ 
vysvetľuje Hana Dytrtová.

Kríza novinky nebrzdí

Popularitu free from výrobkov potvrdzujú aj 
úmysly výrobcov a distribútorov, ktorí aj na nad-
chádzajúcu sezónu chystajú novinky. Napríklad 

spoločnosť Nestlé rozšíri svoje portfólio o nie-
koľko noviniek vo vegánskej oblasti a pridá tak-
tiež cukrovinky, ktoré budú buď bez lepku, 
alebo bez mlieka.

Firma Happylife sa špecializuje na výrobu zdra-
vých, bezgluténových a bezlaktózových tyči-
niek. V poslednej dobe rozvíja aj program výrob-
kov so zníženým podielom sacharidov a cukru 
a zvýšeným podielom vlákniny. „Tieto výrobky 
sú mimoriadne chutné a zároveň veľmi prospeš-
né na konzumáciu aj pre bežnú populáciu,“ 
hovorí Peter Malgot. Na minimalizáciu obsahu 
cukru sa sústredí aj spoločnosť Emco, ktorá pri-
nesie kašu s dvoma druhmi čokolády bez obsa-
hu cukru a zároveň rozšíri svoje portfólio vegán-
skych alternatív.

Zmrazenú investíciu sa pokúsi roztopiť firma 
Najtelo, ktorá by chcela začať s odsunutým pro-
jektom zmrazeného bezlepkového pečiva, ktoré 
neobsahuje kvások ani droždie. „V poslednom 
čase sa zameriavame aj na dovoz kvalitných po-
travín priamo z miesta ich pestovania a výroby, 
a tak máme gaštanovú múku od pestovateľa 
z Talianska, himalájsku soľ z Pakistanu či koko-
sové produkty v biokvalite z Indonézie,“ opisuje 
Erik Márton.

Zdôrazňuje, že v raste chce pokračovať bez vý-
raznejšieho dvíhania ceny, čo však v dnešnej 
dobe nie je vôbec jednoduché. „Inflácia nám 
neskutočne dvíha vstupy prakticky v celom 
spektre nákladov od nákladov na prepravu to-
varu cez obaly, suroviny, energie a ľudské zdro-
je,“ pokračuje Erik Márton. „V uplynulom roku 
sme mali energie ešte za zazmluvnené ceny, ale 
v tomto roku nás už nič neochráni pred enor-
mným zdražovaním. Aj keď budú ceny elektriny 
zastropované, bude to pre nás znamenať 
2‚5-násobné zdraženie elektriny. Keby sme 
všetko premietli do cien, tak by sme neboli kon-
kurencieschopní voči iným štátom a firmám,“ 
dodáva.

„Tieto výrobky patria 
na jedno miesto.“

 Myslím si, že treba robiť oddelenia, kde zákazníci môžu prísť a v pokoji 
si vyberať z free from produktov na jednom mieste a nemusia napríklad 
bezlepkové výrobky zháňať po celom supermarkete. Praktické je to mať 
v jednotlivých oddeleniach spravené separátne, teda pri pečive zvlášť 
regál na bezlepkové, pri keksíkoch oddelene na polici mať bezlepkové, pri 
mliekach oddelené náhrady mlieka a podobne.

Erik Márton, výkonný riaditeľ, Najtelo

Vplýva na to takisto fakt, že sa výrazne rozšíril 
aj ponúkaný sortiment. Najrýchlejšie v segmen-
te rastlinných alternatív, kde sa počet ponúka-
ných produktov na pultoch predajní za posled-
ných päť rokov viac ako zdvojnásobil. Free from 
produkty dosahujú najväčší podiel z hľadiska 
výdavkov domácností v kategórii nátierok 
a v alternatívach k mliečnym produktom. „Svo-
je miesto si však nachádzajú aj ako náhrady 
mäsa v hotových jedlách, čerstvom mäse a mä-
sových produktoch. Nadpriemerne ich nakupu-
jú mladší jednotlivci a dvojice a tiež  domácnosti 
s deťmi v tínedžerskom veku,“ hovorí Anna 
Kissová.

Bezlaktózové výrobky majú v mliečnom seg-
mente najväčšie zastúpenie v kategórii mlieka, 
kde zodpovedajú za 7 % z celkových výdavkov 
domácností. Nadpriemerne ich spotrebitelia na-
kupujú v hypermarketoch a supermarketoch 
a tiež online. Priemerná domácnosť nakupuje 
bezlepkové produkty približne jedenkrát za me-
siac, bezlepkové produkty sa nachádzajú v kaž-
dom treťom nákupnom košíku rýchloobrátko-
vého tovaru.

Záujem rastie

Dopyt po free from výrobkoch v západnej Euró-
pe už zrejme dosiahol svoj vrchol. Podľa Hany 
Dytrtovej, manažérky pre vzťahy so zákazníkmi 
spoločnosti Danone, dochádza v rastlinnej ka-
tegórii naprieč Európou k ochladeniu. Zabehnu-
té výrobky už nerastú dvojciferným číslom a tej-
to kategórii pomáhajú jedine novinky. 
„Penetrácia, teda nákup produktu aspoň jeden-
krát za rok, na Slovensku napriek poklesu tren-
du medziročne posilnila. V súčasnosti sa pe-
netrácia pohybuje okolo 38 percent. 
V západných a severských štátoch je penetrácia 
omnoho vyššia, čo znamená, že máme stále 
priestor na ďalší rast,“ vysvetľuje.

Rastúci záujem o svoje produkty potvrdzujú aj 
slovenskí výrobcovia, napríklad spoločnosti 
Happylife alebo Najtelo. „Naše výrobky sú urče-
né širokému spektru zákazníkov, a to bez ohľa-
du na ich motiváciu, či už je to zdravý životný 
štýl, alebo nejaké zdravotné obmedzenie. Pre 
nás je významná aj skupina zákazníkov bez 

Alternatívy 
vyhľadávajú 
aj ľudia bez 
zdravotných 
problémov.
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V tomto vydaní:

Aj keď Slovensko 
nedávno oslávilo 
tridsiate výročie 

od začatia snáh dobehnúť Západ, 
každodenný život ukazuje, že 
ešte stále veľa vecí len dobieha. 

Výnimkou nie sú ani trendy v stravovaní, 
ktoré sa spravidla na našom trhu zjavia až 
s niekoľkoročným odstupom. Medzi takéto 

trendy patrí aj kategória free from výrobkov, 
teda produktov bez lepku, laktózy, 

pridaných cukrov a podobne. Hoci 
boom v tejto oblasti prebehol na 
našom trhu už pred niekoľkými 
rokmi, výrobcovia stále vidia 
priestor na rast.

Peter Kapitán, peter.kapitan@atoz.sk

FREE FROM 
TESTUJE 
KAŽDÝ

CS #3

Zdroj: GfK, 10/21 – 09/22

59 %
domácností aspoň 
raz za dvanásť 
mesiacov kúpilo 
bezlaktózový 
výrobok.

domácností aspoň 
raz za dvanásť 
mesiacov kúpilo 
bezlepkový výrobok.

B
ezlepkové, bezlaktózové či ve-
gánske produkty sa ani zďale-
ka neobjavujú iba v nákupných 
košíkoch ľudí, ktorí na to majú 
zdravotné dôvody. Vyplýva to 

z údajov Spotrebiteľského panelu spoločnosti 
GfK, ktorá zbierala dáta od októbra 2021 do 
septembra 2022. Zo zberu údajov vyplýva, že 
sortiment free from výrobkov sa objavuje v ná-
kupoch čoraz väčšieho počtu domácností.

„Za dvanásť mesiacov, do septembra 2022, na-
kúpilo aspoň raz bezlepkové výrobky 82 percent 
domácností, bezlaktózové výrobky 59 percent 
a produkty na rastlinnej báze 60 percent sloven-
ských domácností,“ uvádza Anna Kissová, client 
service team leader CPS spoločnosti GfK. Viac 
ako 70 % kupujúcich v každom segmente sa 
pritom k nákupom vracalo opakovane.

CS #1: VEĽKÁ NOC
CS #2: PEČIVO
CS #3: FREE FROM
CS #4:  ČISTIACE PROSTRIEDKY

A POTREBY NA UPRATOVANIE
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Napríklad spoločnosť Nestlé uvádza, že náklady 
na energie jej v roku 2023 narastú štvornásobne 
v porovnaní s rokom 2021. Hoci je to mimoriad-
ne nepopulárna téma, zdražovanie priznávajú 
všetky oslovené spoločnosti, no zároveň tvrdia, 
že rastúce náklady čiastočne budú kompenzo-
vať znižovaním svojich marží. „Prijali sme opat-
renia na maximalizáciu úspor a optimalizáciu 
výrobných procesov s cieľom minimalizovať 
vplyv na cenu našich výrobkov pre klientelu. Pri-
rodzene, čiastočnému nárastu sme sa nemohli 
vyhnúť. Nárast našich cien bol však nižší, než bol 
nárast našich nákladov,“ hovorí Peter Malgot.

Ako pomôcť kategórii

Spolu s potravinovými alternatívami k tradičným 
výrobkom sa vyvíja aj spôsob ich propagácie. 
V minulosti boli v obchodoch viditeľné špecific-
ké oddelenia, v ktorých sa koncentrovali všetky 
free from výrobky. Niektorí výrobcovia a distri-
bútori týchto produktov však od takejto alterna-
tívy obchodníkov skôr odrádzajú. „Zastávame 
názor, že takéto výrobky by nemali byť oddele-
né. Spotrebitelia jednoduchšie nájdu tieto vý-
robky v rámci klasického regálu. Je to totiž šan-
ca zasiahnuť viac spotrebiteľov, a tak zvýšiť 
povedomie o free from výrobkoch,“ myslí si 
Hana Dytrtová.

Súhlasí s ňou aj Kamil Varhánek, ktorý hovorí, 
že free from už nie je špecifický výživový prob-
lém alebo diéta, a keďže sa tieto produkty stá-

Zdroj: Median SK, MML-TGI, 2. + 3./2022Zdroj: GfK, 10/21 – 09/22

38,3 %1×
spotrebiteľov sa vyhýba 
umelým konzervantom 
v potravinách alebo ich 
obmedzuje.

mesačne nakupuje 
priemerná domácnosť 
bezlepkové produkty.

vajú bežnou súčasťou jedálničkov, dáva väčší 
zmysel mať ich rozdelené v jednotlivých kategó-
riách. Zástancom špecializovaných oddelení je 
Peter Malgot. „Samostatné umiestnenie free 

from výrobkov má zmysel a je efektívne v závis-
losti od charakteru predajcu a od veľkosti pre-
dajní. Na veľkej ploche môže mať špecializácia 
zmysel, pretože aj spektrum zákazníkov je rôz-
norodejšie a umožňuje lepšiu orientáciu v sorti-
mente,“ vysvetľuje.

CS #1: VEĽKÁ NOC
CS #2: PEČIVO
CS #3: FREE FROM
CS #4:  ČISTIACE PROSTRIEDKY

A POTREBY NA UPRATOVANIE

A ako pomôcť s propagáciou alternatív? Výrob-
covia sa zhodujú na tom, že to ide najmä zdô-
raznením špecifík ich výrobkov. „Všeobecne je 
o nás známe, že nepoznáme prídavné látky, 
éčka či farbivá. Čo sa dá, snažíme sa zohnať na 
Slovensku, ako napríklad mak, tekvicu, pestrec 
a podobne. Podporujeme tak slovenskú produk-
ciu a znižujeme uhlíkovú stopu. O tom svedčí aj 
to, že vlastníme Značku kvality SR a tiež sme 
certifikovaní tromi bio certifikátmi už od roku 
2017,“ vymenúva Erik Márton.

Medzi riadkami výrobcovia priznávajú, že ce-
nou zahraničnej produkcii konkurovať nemô-
žu. Aj preto stavajú na inú kartu, na čo najväč-
šiu kvalitu. „Ako jeden z mála výrobcov 
potravín na Slovensku sme držiteľom medziná-
rodne uznávaného potravinárskeho certifikátu 
IFS. Preto sú naše výrobky úspešné nielen na 
Slovensku, ale aj v exporte a sú umiestňované 
aj na pultoch reťazcov v zahraničí,“ uvádza Pe-
ter Malgot.

Domáci 
výrobcovia 
stavili na 

kvalitu svojich 
produktov.
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Spýtajte sa 
na viac informácií

Pavel Křížek
riaditeľ logistiky Geis SK 

www.geis.sk
+420 725 208 406

Zabezpečíme návrh riešenia, investície a kompletnú realizáciu

Dáta:

8
pobočiek a špecializovaných pracovísk

2
exportné brány

2007
začiatok pôsobenia na slovenskom trhu

1 197,4
miliónov eur ročný obrat skupiny Geis

Najlepšie riešenie pre váš tovar

Skladová logistika 
na mieru

Špeciálny 
projekt
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Č i už zháňate priestory 
na skladovanie tova-
ru, alebo potrebu-
jete riadiť zložitý 
logistický projekt, 

môžete sa obrátiť na spoľahlivého 
poskytovateľa komplexných logis-
tických služieb. Spoločnosť Geis 
ponúka služby presne na mieru 
vášmu podnikaniu.

Naše sklady sú strategicky roz-
miestnené s priamym napojením 
na hlavné ťahy a ľahkou dostup-
nosťou okolitých štátov. Vďaka 
vlastnému IT riešeniu dokáže Geis 
svojim klientom ponúknuť optimali-
záciu procesov a s nimi spojených ná-
kladov na skladovanie a ďalšie súvisiace 
služby. Zákazník si sám určuje mieru nášho 
zapojenia do skladovacích služieb – od pre-
nájmu až po kompletný outsourcing.

Aj pre e-shopy máme riešenie – od príj-
mu tovaru na sklad po odoslanie zá-
kazníkom. Etiketovanie, balenie do 
fólií, vratky, reklamácie, obaly, do-
konca aj priestory vyčlenené na výro-
bu, kompletizáciu alebo dokončova-
cie práce – to všetko a mnoho 
ďalšieho ponúkame svojim klientom.

Potrebujete poradiť, ako znížiť nákla-
dy na skladovanie? Chcete nastaviť 
procesy alebo zefektívniť tie existujúce? 
Nebojte sa na nás obrátiť s prosbou 
o radu alebo konzultáciu. Všetkým zákaz-
níkom sa venujeme individuálne podľa toho, 
čo presne potrebujú.

Ozvite sa nám.

Titulka!

Uvidí ju

10 500 

maloobchodných 

profesionálov

INZERTORIÁL
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Napríklad spoločnosť Nestlé uvádza, že náklady 
na energie jej v roku 2023 narastú štvornásobne 
v porovnaní s rokom 2021. Hoci je to mimoriad-
ne nepopulárna téma, zdražovanie priznávajú 
všetky oslovené spoločnosti, no zároveň tvrdia, 
že rastúce náklady čiastočne budú kompenzo-
vať znižovaním svojich marží. „Prijali sme opat-
renia na maximalizáciu úspor a optimalizáciu 
výrobných procesov s cieľom minimalizovať 
vplyv na cenu našich výrobkov pre klientelu. Pri-
rodzene, čiastočnému nárastu sme sa nemohli 
vyhnúť. Nárast našich cien bol však nižší, než bol 
nárast našich nákladov,“ hovorí Peter Malgot.

Ako pomôcť kategórii

Spolu s potravinovými alternatívami k tradičným 
výrobkom sa vyvíja aj spôsob ich propagácie. 
V minulosti boli v obchodoch viditeľné špecific-
ké oddelenia, v ktorých sa koncentrovali všetky 
free from výrobky. Niektorí výrobcovia a distri-
bútori týchto produktov však od takejto alterna-
tívy obchodníkov skôr odrádzajú. „Zastávame 
názor, že takéto výrobky by nemali byť oddele-
né. Spotrebitelia jednoduchšie nájdu tieto vý-
robky v rámci klasického regálu. Je to totiž šan-
ca zasiahnuť viac spotrebiteľov, a tak zvýšiť 
povedomie o free from výrobkoch,“ myslí si 
Hana Dytrtová.

Súhlasí s ňou aj Kamil Varhánek, ktorý hovorí, 
že free from už nie je špecifický výživový prob-
lém alebo diéta, a keďže sa tieto produkty stá-

Zdroj: Median SK, MML-TGI, 2. + 3./2022Zdroj: GfK, 10/21 – 09/22

38,3 %
spotrebiteľov sa vyhýba 
umelým konzervantom 
v potravinách alebo ich 
obmedzuje.

mesačne nakupuje 
priemerná domácnosť 
bezlepkové produkty.

vajú bežnou súčasťou jedálničkov, dáva väčší 
zmysel mať ich rozdelené v jednotlivých kategó-
riách. Zástancom špecializovaných oddelení je 
Peter Malgot. „Samostatné umiestnenie free 

from výrobkov má zmysel a je efektívne v závis-
losti od charakteru predajcu a od veľkosti pre-
dajní. Na veľkej ploche môže mať špecializácia 
zmysel, pretože aj spektrum zákazníkov je rôz-
norodejšie a umožňuje lepšiu orientáciu v sorti-
mente,“ vysvetľuje.

CS #1: VEĽKÁ NOC
CS #2: PEČIVO
CS #3: FREE FROM
CS #4:  ČISTIACE PROSTRIEDKY

A POTREBY NA UPRATOVANIE

A ako pomôcť s propagáciou alternatív? Výrob-
covia sa zhodujú na tom, že to ide najmä zdô-
raznením špecifík ich výrobkov. „Všeobecne je 
o nás známe, že nepoznáme prídavné látky, 
éčka či farbivá. Čo sa dá, snažíme sa zohnať na 
Slovensku, ako napríklad mak, tekvicu, pestrec 
a podobne. Podporujeme tak slovenskú produk-
ciu a znižujeme uhlíkovú stopu. O tom svedčí aj 
to, že vlastníme Značku kvality SR a tiež sme 
certifikovaní tromi bio certifikátmi už od roku 
2017,“ vymenúva Erik Márton.

Medzi riadkami výrobcovia priznávajú, že ce-
nou zahraničnej produkcii konkurovať nemô-
žu. Aj preto stavajú na inú kartu, na čo najväč-
šiu kvalitu. „Ako jeden z mála výrobcov 
potravín na Slovensku sme držiteľom medziná-
rodne uznávaného potravinárskeho certifikátu 
IFS. Preto sú naše výrobky úspešné nielen na 
Slovensku, ale aj v exporte a sú umiestňované 
aj na pultoch reťazcov v zahraničí,“ uvádza Pe-
ter Malgot.

Domáci 
výrobcovia 
stavili na 

kvalitu svojich 
produktov.
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Život bez odpadu sa v druhej polovici minulého 
desaťročia stal obrovským hitom. Hoci 

popularizátori tejto myšlienky 
neraz balansovali na hranici 
extrému, potenciál zero waste 

trendu vytušili aj 
veľkí hráči a rýchlo 
sa mu snažili 
prispôsobiť. A tak 

okrem drobných súkromných bezobalových predajní s čapovanou drogériou vstúpili 
na tento trh aj nadnárodné značky. Vývoj v tejto oblasti však vôbec nie je taký 
pozitívny, ako sa na začiatku očakávalo. Napriek tomu bude trend ekologizácie pri 
drogérii a čistiacich prostriedkoch pokračovať.

Peter Kapitán, peter.kapitan@atoz.sk

VÝČAP 
DROGÉRIE
SA ZASEKOL

CS #4

Zdroj: NielsenIQ, 11/21 – 10/22

40 %
všetkých tržieb v kategórii 
čistiacich prostriedkov 
zaznamenali hyper- 
a supermarkety.

Zdroj: Median SK, MML-TGI, 2. + 3./2022

63,1 %
spotrebiteľov používa 
čistiace prostriedky 
v tekutej forme.

J
ar 2020 odštartovala pre výrobcov 
a distribútorov čistiacich prostriedkov 
a pomôcok na upratovanie nevídané 
obdobie. Nástup pandémie korona-
vírusu, ktorá ovplyvňovala dianie na 

celom svete vyše dvoch rokov, vyvolal bezprece-
dentný dopyt po produktoch na čistenie a de-
zinfekciu. „Pri pohľade na posledných päť dva-
násťmesačných období končiacich novembrom 
bolo najsilnejšie obdobie z hľadiska  objemu aj 

CS #1: VEĽKÁ NOC
CS #2: PEČIVO
CS #3: FREE FROM
CS #4: ČISTIACE PROSTRIEDKY 
 A POTREBY NA UPRATOVANIE

spotrebiteľských výdavkov od decembra 2019 
do novembra 2020,“ hovorí Veronika Né-
methová, senior konzultantka Spotrebiteľského 
panelu GfK.

Daný časový úsek presne zapadá do prvých me-
siacov pandémie a prvej jesene, keď ešte nebo-
li dostupné vakcíny a napríklad na Slovensku sa 
vo veľkom experimentovalo s plošným testova-
ním covidu-19. Následne ostražitosť spotrebite-
ľov a ich chuť čistiť a dezinfikovať postupne 
upadala. „Kategória čistiacich prostriedkov pre 
domácnosť zaznamenáva v posledných 12 me-
siacoch pokles ako v objeme, tak aj v hodnote. 
Tržby medziročne klesli o päť percent a dostali 
sa na úroveň viac ako 68 miliónov eur napriek 
tomu, že v minulom roku si držali stabilnú pozí-
ciu,“ uvádza konzultantka spoločnosti  NielsenIQ 
Miriam Brynzová.

Mierne klesajúci dopyt po dezinfekčných prí-
pravkoch po skončení koronakrízy priznávajú aj 
samotní výrobcovia, hoci ho nevnímajú až tak 
dramaticky. „Napriek tomu, že dopyt po dezin-
fekčných prípravkoch v období po skončení krí-
zy klesol, stále sú veľmi významnou súčasťou 
segmentu čistiacich sprejov. V porovnaní so 
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:

na prírode blízke produkty, čo je predovšetkým 
pri drogérii nemalá výzva. „Naším cieľom je vy-
rábať ekologickejšie čistiace a pracie prostriedky 
nahradením fosílnych látok obnoviteľnými 
a rozložiteľnými, aby sme neznečisťovali plané-
tu. Zameriavame sa na päť kľúčových oblastí: 
jednorazové plasty, odpadová voda, uhlíková 
stopa, zmysluplné používanie chemikálií a pet-
rochemické suroviny,“ hovorí Tomáš Hovorka.

Ako príklad uvádza konkrétne ciele, ktorými sú 
do roku 2025 znížiť používanie jednorazových 
plastov na polovicu či do roku 2030 dosiahnuť 
úplnú biologickú rozložiteľnosť všetkých zložiek 
výrobkov. „Novým trendom by sa mohli stať 
kompaktné balenia, koncentráty a celkovo vý-
robky z recyklovateľných materiálov. Stále väč-
šiu relevanciu bude zohrávať aj pôvod surovín 
a výrobkov, sekundárne spracovanie odpadu, 
napríklad využitie odpadu z ruží, pomarančo-
vých šupiek a podobne,“ myslí si Katarína 
 Prieložná.

Sieť dm drogerie markt sa preto podľa nej už 
dnes snaží mať v každej kategórii zastúpené aj 
udržateľné či ekologickejšie varianty výrobkov. 
„Aby sme zákazníkom v predajniach uľahčili 
orientáciu v téme udržateľnosti, produkty, ktoré 
možno považovať za udržateľné a majú certifi-
kát, sú u nás označené zeleno podfarbenou 
cenovkou,“ dopĺňa Katarína Prieložná.

Na zelenú kartu už dávnejšie stavila aj spoloč-
nosť Henkel, ktorá má v portfóliu špeciálny eko 
produktový rad. „Pri tabletách do umývačky 
riadu napríklad budeme podporovať vzdeláva-
nie prostredníctvom kampane ‚switch and 
save‘, teda prepni na ekoprogram a ušetri až 
dvadsať percent nákladov na energiu a spotre-
bu vody,“ vysvetľuje Michal Tomšů.

Na druhej strane v kategórii pomôcok na čiste-
nie a upratovanie chce spoločnosť Leifheit po-
kračovať v dôraze na čo najväčšiu efektivitu, keď 
na jar plánuje predstaviť nový parný mop, ktorý 
má vďaka pare zničiť takmer 100 % vírusov 
a baktérií. „Oproti minulému modelu bude mať 
predĺženú záruku a nový dizajn,“ hovorí Marti-
na Andódi Jirovcová.

Najviac sa darí 
univerzálom

Odhliadnuc od ekologickej stránky väčšina spot-
rebiteľov pri nákupe drogérie ide na istotu. 
„Univerzálne čistiace prostriedky si za posled-
ných dvanásť mesiacov kúpili dve tretiny domác-
ností, v priemere štyrikrát, pričom pri jednom 
nákupe za ne jedna domácnosť zaplatila v prie-
mere 2‚30 eur,“ uvádza Veronika Némethová.

Z údajov agentúry RetailZoom vyplýva, že vo 
vybraných drogériách Teta, dm a 101 Drogerie 
tvorili viacúčelové čistiace prostriedky až 38 % 
predajov. V tesnom závese za univerzálnymi 
prostriedkami sú WC čističe, ktoré tvorili 36 % 
predajov v spomenutých drogériách.

„Čistiace prostriedky na báze chlóru oslovili 
k nákupu dve z piatich domácností. V priemere 
si chlórový čistič priniesla kupujúca domácnosť 
domov trikrát za rok, pričom pri jednom nákupe 
minula v priemere 2‚20 eur,“ pokračuje Veroni-
ka Némethová.

Pri predaji čistiacich prostriedkov pre domác-
nosť majú najväčšiu významnosť hypermarkety 
a supermarkety, kde sa zrealizuje 40 % všetkých 
tržieb kategórie. „Tržby tu medziročne dosiahli 
úroveň viac ako 26‚9 milióna eur, avšak klesajú 
dvojpercentným tempom. Druhým najdôležitej-
ším kanálom sú organizované drogérie. Tržby tu 
dokonca za posledných dvanásť mesiacov rastú 
o štyri percentá a vyšplhali sa na úroveň viac ako 
20‚3 milióna eur,“ uzatvára Miriam Brynzová.

spotrebiteľov používa 
čistiace prostriedky 
v tekutej forme.

„Usilujeme sa o udržateľné inovácie 
našich produktov.“

 Snažíme sa o elimináciu plastov prechodom na koncentrovanejšie vý-
robky a náhradné náplne, obaly vyrábané z recyklovaného plastu, obaly 
na rastlinnej báze, tuhé produkty s menším objemom a kartónovým 
obalom, ktoré šetria množstvo vody, i efektívnejšiu logistiku, biologicky 
odbúrateľné ingrediencie v zložení, ingrediencie prírodného pôvodu, 
zodpovedné získavanie surovín a edukáciu.

Michal Tomšů, senior brand manager, Henkel

susednými krajinami je záujem o segment de-
zinfekčných prostriedkov na oveľa vyššej úrov-
ni,“ zdôrazňuje category marketingový mana-
žér spoločnosti Unilever Tomáš Hovorka.

Koronakríza priniesla situáciu, keď spotrebitelia 
síce neprišli o prácu, ale zarobené peniaze ne-
mali kde míňať, preto sa nebáli investovať do 
zdravia a hygieny. „Počas pandémie sme regis-
trovali záujem o kvalitnejšie čistiace pomôcky, 
no ekonomická kríza tento trend zastavila,“ 
hovorí Martina Andódi Jirovcová, marketingová 
manažérka spoločnosti Leifheit.

Existuje však segment drogérie a čistiacich pro-
striedkov, ktorý pandémia ovplyvnila skôr nega-
tívne. Prednedávnom sa veľkým trendom stali 
bezobalové nákupy. Okrem drobných prevá-
dzok na túto vlnu naskočili aj veľké spoločnosti 
a začali testovať, či o takzvanú čapovanú drogé-
riu budú mať spotrebitelia záujem.

„V rokoch 2019 až 2021 sme vo vybraných pre-
dajniach testovali pilotný projekt drogérie bez 
obalu. Ten sa technicky osvedčil, no v praxi sa 
nenašiel dostatok zákazníkov, pre ktorých by 
bezobalové nakupovanie drogérie bolo dosta-
točne komfortné na to, aby sa k nemu vracali 
opakovane, čo je pre trvalú prevádzku plniacich 
staníc nevyhnutné,“ vysvetľuje Michal Tomšů, 
senior brand manager spoločnosti Henkel.

Vzhľadom na nemalú časť populácie, ktorá sa 
zaujíma o vplyv svojho správania na životné 
prostredie a na obmedzovanie plastového od-
padu, očakávala dynamickejší rozvoj segmentu 
čapovanej drogérie aj spoločnosť dm drogerie 
markt. „Negatívny vplyv na to určite mali aj co-
vidové roky, keď bola obmedzená návštevnosť 
nákupných centier a zákazník sa do tohto seg-
mentu vracia postupne. Napriek tomu budeme 
v tomto trende určite pokračovať,“ uvádza sor-
timentná manažérka dm drogerie markt Kata-
rína  Prieložná.

Jednou z nevýhod pre spotrebiteľa, ktorú si 
všim la spoločnosť Henkel, je nepohodlnosť. Zvy-
čajne spotrebiteľ ide na nákup drogérie po ces-
te z práce, čo znamená, že prázdnu fľašu na 
prípravok musí mať po celý čas pri sebe. „Počas 
pandémie si taktiež niektorí zákazníci zvykli na 
nakupovanie online,“ dopĺňa Michal Tomšů, no 
zároveň dodáva, že tento vývoj neodradí firmu 
od obmedzovania plastov a prechodu k prírod-
ným a biologicky odbúrateľným surovinám.

Na ceste k udržateľnosti

Práve ekologizácia je trendom, ktorý s najväč-
šou pravdepodobnosťou prežije aj mierne výky-
vy či zaváhania na trhu. Nielen spotrebitelia, ale 
aj regulačné orgány totiž čoraz viac budú tlačiť 

Trendy 
v kategórii 

udáva ekológia.
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Život bez odpadu sa v druhej polovici minulého 
desaťročia stal obrovským hitom. Hoci 

popularizátori tejto myšlienky 
neraz balansovali na hranici 
extrému, potenciál zero waste 

trendu vytušili aj 
veľkí hráči a rýchlo 
sa mu snažili 
prispôsobiť. A tak 

okrem drobných súkromných bezobalových predajní s čapovanou drogériou vstúpili 
na tento trh aj nadnárodné značky. Vývoj v tejto oblasti však vôbec nie je taký 
pozitívny, ako sa na začiatku očakávalo. Napriek tomu bude trend ekologizácie pri 
drogérii a čistiacich prostriedkoch pokračovať.

Peter Kapitán, peter.kapitan@atoz.sk

VÝČAP 
DROGÉRIE
SA ZASEKOL

CS #4

Zdroj: NielsenIQ, 11/21 – 10/22

všetkých tržieb v kategórii 
čistiacich prostriedkov 
zaznamenali hyper- 
a supermarkety.

Zdroj: Median SK, MML-TGI, 2. + 3./2022

spotrebiteľov používa 
čistiace prostriedky 
v tekutej forme.

J
ar 2020 odštartovala pre výrobcov 
a distribútorov čistiacich prostriedkov 
a pomôcok na upratovanie nevídané 
obdobie. Nástup pandémie korona-
vírusu, ktorá ovplyvňovala dianie na 

celom svete vyše dvoch rokov, vyvolal bezprece-
dentný dopyt po produktoch na čistenie a de-
zinfekciu. „Pri pohľade na posledných päť dva-
násťmesačných období končiacich novembrom 
bolo najsilnejšie obdobie z hľadiska  objemu aj 

CS #1: VEĽKÁ NOC
CS #2: PEČIVO
CS #3: FREE FROM
CS #4: ČISTIACE PROSTRIEDKY 
 A POTREBY NA UPRATOVANIE

spotrebiteľských výdavkov od decembra 2019 
do novembra 2020,“ hovorí Veronika Né-
methová, senior konzultantka Spotrebiteľského 
panelu GfK.

Daný časový úsek presne zapadá do prvých me-
siacov pandémie a prvej jesene, keď ešte nebo-
li dostupné vakcíny a napríklad na Slovensku sa 
vo veľkom experimentovalo s plošným testova-
ním covidu-19. Následne ostražitosť spotrebite-
ľov a ich chuť čistiť a dezinfikovať postupne 
upadala. „Kategória čistiacich prostriedkov pre 
domácnosť zaznamenáva v posledných 12 me-
siacoch pokles ako v objeme, tak aj v hodnote. 
Tržby medziročne klesli o päť percent a dostali 
sa na úroveň viac ako 68 miliónov eur napriek 
tomu, že v minulom roku si držali stabilnú pozí-
ciu,“ uvádza konzultantka spoločnosti  NielsenIQ 
Miriam Brynzová.

Mierne klesajúci dopyt po dezinfekčných prí-
pravkoch po skončení koronakrízy priznávajú aj 
samotní výrobcovia, hoci ho nevnímajú až tak 
dramaticky. „Napriek tomu, že dopyt po dezin-
fekčných prípravkoch v období po skončení krí-
zy klesol, stále sú veľmi významnou súčasťou 
segmentu čistiacich sprejov. V porovnaní so 
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Diskusie o znižovaní spotreby elektrickej energie sa vo verejnom priestore vedú už roky. 
Skutočne vážne ich však všetci dotknutí začali brať až prednedávnom po raketovom 
náraste cien elektrickej energie, ktorá na burze zdražela oproti predchádzajúcemu roku 
o stovky percent. Šetrenie elektriny sa aj preto stáva témou číslo jeden.

Peter Kapitán, peter.kapitan@atoz.sk

S 

ituácia na trhu s elektrickou ener-
giou je začiatkom roka turbulent-
ná. Hoci vláda prisľúbila domác-
nostiam aj podnikateľom pomoc, 
v niektorých prípadoch narástli 

obchodníkom zálohové platby aj o stovky percent. 
Napriek tomu, že distribútori aj Úrad pre reguláciu 
sieťových odvetví sľubujú nápravu, postupný rast 
cien elektrickej energie sa zdá nevyhnutný.

Aj preto je dnes viac ako kedykoľvek predtým ak-
tuálne rozmýšľať nad tým, ako znížiť jej spotrebu. 
Jedným z najväčších žrútov elektriny v predajniach 
sú chladiace a mraziace zariadenia. Keďže musia 
byť zapnuté neustále, je v praxi veľmi ťažké neja-
kým spôsobom regulovať spotrebu elektrickej 
energie. „Obchodníkom odporúčame zhodnotiť 
celkový stav zariadení a ich využiteľnosť v prevádz-
ke. Staré chladiace zariadenia majú zvyčajne vyso-
kú energetickú náročnosť, a to predovšetkým pri 
častejšom dochladzovaní výstavného priestoru. 
Taktiež je potrebné zhodnotiť, či je výstavná plo-
cha využitá naplno a či sa nechladí len prázdny 
priestor,“ hovorí majiteľka spoločnosti Intaplastic 
Veronika Šataníková.

Ak má prevádzka staršie chladiace zariadenia, je 
možné pomocou elektrických meračov zistiť, aká 
je ich skutočná spotreba elektrickej energie. Ak 
totiž majú spotrebiče niekoľko rokov, je vyso-
kopravdepodobné, že budú mať aj vysokú spotre-
bu. „Niekedy sa totiž nekládol taký dôraz na spot-
rebu elektrickej energie a v podstate bolo jedno, 
koľko dané zariadenia spotrebuje, pretože bola 
pomerne lacná. Na základe týchto meraní si vie 
každý obchodník zistiť približnú spotrebu zariade-
ní, ktoré sa aktuálne ponúkajú na trhu, a vie si 
orientačne vypočítať návratnosť, ak sa rozhodne 
investovať do nového,“ vysvetľuje Róbert Bröstl, 
obchodný zástupca spoločnosti AV Gast.

Staršie zariadenia považuje za najväčší problém pri 
spotrebe elektrickej energie aj Monika Juríčková 
z obchodného oddelenia spoločnosti A-nova, no 
upozorňuje, že spotrebiče menej náročné na ener-
giu sú zároveň aj drahšie. Ak teda obchodník prá-
ve nemá rozpočet na investíciu do nového chladia-
ceho zariadenia, existujú aj ďalšie možnosti, ako 
ušetriť. „Najviac je možné ušetriť vhodným umiest-
nením výrobku a správnou teplotou a vlhkosťou 
okolia,“ uvádza Monika Juríčková.

Ako na šetrenie

Zvyšovanie cien je veľkým problémom predovšet-
kým pre majiteľov predajní s potravinami, keďže 
tie sa prakticky bez chladničky či mrazničky neza-
obídu. Existuje však viacero spôsobov, ako znížiť 
spotrebu elektrickej energie aj bez výrazných do-
datočných nákladov. „Najčastejšie, aj keď nie úpl-
ne dokonalé riešenie, je dodatočné zasklievanie 
otvorených vitrín dvierkami, kde je úspora pre zá-
kazníka približne 17 percent v porovnaní s otvore-
nými vitrínami,“ uvádza Róbert Bröstl.

Ak sa však obchodník rozhodne pre výmenu chla-
diacich vitrín za nové vitríny, ktoré už sú zatvorené, 
vie dosiahnuť úsporu až približne 60 % v porovna-
ní s otvorenými vitrínami. „Ďalšou možnosťou je 
taktiež napojenie chladiacich zariadení na jednu 
digitálnu združenú chladiacu jednotku namiesto 
niekoľkých samostatných agregátov,“ upozorňuje 
Veronika Šataníková a pokračuje, že dvierka na 
chladiacich boxoch by dnes už mali byť samozrej-
mosťou všade. Práve umiestnenie chladiaceho ag-
regátu je pritom najmä pri väčších prevádzkach 
veľmi dôležité a môže zohrať veľkú úlohu pri ko-
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:

nečnej faktúre za elektrickú energiu. Vitríny, ktoré 
majú vstavanú chladiacu jednotku, totiž akumulu-
jú teplo a miestnosť je, predovšetkým v lete, po-
trebné dodatočne klimatizovať, čo má negatívny 
vplyv na celkovú spotrebu elektriny. Riešením sú 
tak zariadenia, ktoré sú medeným potrubím napo-
jené na externé chladiace jednotky.

„Pri väčších prevádzkach dodávame zákazníkom 
aj systém, ktorý vie využívať odpadové teplo, kto-
ré sa tvorí pri výrobe chladu. To znamená, že tep-
lo, ktoré by sa inak vypúšťalo do ovzdušia, sa po-
necháva v akumulačnej nádobe. Toto teplo vie 
zákazník využiť jednak na ohrev teplej úžitkovej 
vody, ale aj na vykurovanie prevádzky. Pokiaľ je 
v prevádzke dostatočné množstvo chladiacich za-
riadení, zákazník ani nepotrebuje iný zdroj tepla,“ 
vysvetľuje Róbert Bröstl.

Myslieť preventívne

Okrem spotreby elektrickej energie vedia obchod-
níkov po finančnej stránke potrápiť aj časté poru-
chy a nutnosť servisu. Údržba chladiaceho zaria-
denia je veľmi dôležitá činnosť, ktorú však 
obchodníci často nerobia alebo ju robia len v prí-
pade poruchy či havárie chladiaceho zariadenia. 
Pravidelnou údržbou a kontrolou sa pritom predl-
žuje životnosť, znižuje sa riziko výpadku chladiace-
ho alebo mraziaceho zariadenia a zároveň sa pra-
videlným čistením dajú výrazne znížiť náklady na 
ich prevádzku.

„Všeobecne sa dá povedať, že životnosť chladia-
ceho zariadenia je približne desať rokov, ale závisí 
to od starostlivosti aj od toho, koľko prevádzkou 
prejde ľudí. Máme v portfóliu aj predajne, ktorým 
spotrebič funguje už dvadsať rokov,“ hovorí Mo-
nika Juríčková. Súčasné nároky nielen na spotrebu, 
ale aj na ekologickosť prevádzky však aj tak nútia 
obchodníkov, aby staršie chladiace zariadenia po-
stupne menili za nové.

Ak už obchodník pristúpi k výberu nových spotre-
bičov, podľa Veroniky Šataníkovej v posledných 
rokoch prevláda v rámci dizajnu trend čiernej, či už 
v podobe čiernej výstavnej plochy, alebo vonkaj-
šieho opláštenia. „Stále sa v obľube udržiava aj 
drevo či drevodekor a, samozrejme, čisté antikoro 
nikdy nevyjde z módy,“ uvádza.

„Výrobcovia vitrín prichádzajú s novými dizajnový-
mi prvkami na zlepšenie viditeľnosti tovaru, čo 
vnímam ako hlavnú prioritu pri konštruovaní chla-
diacich a mraziacich vitrín,“ hovorí Peter Muzika, 
majiteľ spoločnosti Reccom.

Popularitu tmavších odtieňov ako hnedá a šedá 
potvrdzuje aj Monika Juríčková, ktorá hovorí, že 
pri týchto farbách viac vystupujú do popredia fa-
rebné obaly výrobkov. Na to je, samozrejme, po-
trebné potraviny optimálne osvetliť a spotrebiteľ 
musí mať na ne voľný výhľad. „Preto je dnes tren-
dom uzatváranie vitrín dverami bez rámov s anti-
reflexom, ktoré umožňujú lepšiu viditeľnosť pro-
duktov. Chladiaci nábytok musí korešpondovať 
s celkovým dizajnom predajne, aj preto sa pri ňom 
využívajú prvky dreva, kameňa a podobne,“ dopĺ-
ňa Róbert Bröstl.

Koniec fixných cenníkov
Zvyšovanie cien energií a s tým spojená rekordná 
inflácia nie sú problémom len pre obchodníkov, ale 
aj pre samotných dodávateľov chladiacich zariade-
ní. Výrazné zdražovanie sa nezačalo len zvýšenou 
infláciou v predošlom roku, ale už zhruba rok pred-
tým. Bolo spôsobené situáciou na trhu po covide 
pri zvýšenom dopyte, ktorý ponuka na trhu nedo-
kázala pokryť. „Zvyšujúce sa ceny energií spôso-
bené vojnou na Ukrajine celej situácii nepomohli 
a, ako všetci vieme, vyústilo to do dvojcifernej in-
flácie, ktorá ceny ešte viac navýšila. Tieto zvýšené 
ceny sme boli nútení aspoň čiastočne premietnuť 
do predajných cien,“ hovorí Peter Muzika.

„Prudko vzrástli nákupné ceny nami dodávaných 
produktov a museli sme na to reagovať aj smerom 
k zákazníkom, hoci nie až tak razantne. Najväčší 
nárast nákladov sa dotkol oblasti chladiacej tech-
nológie a chladiacich vitrín. Ruka v ruke s tým ide 
aj predĺženie dodacích lehôt, pretože výrobné fir-
my museli čiastočne obmedziť výrobu pre ceny 
energií,“ vysvetľuje Veronika Šataníková za spoloč-
nosť Intaplastic. 

Monika Juríčková z firmy A-nova hovorí, že kom-
binácia postcovidovej doby a inflácie spôsobila 
zastavenie investícií a najdôležitejšou otázkou 
dnešných dní je to, čo sa udeje na trhu s energiami. 
Za posledných 18 mesiacov sa ceny chladiacich 
zariadení v priemere zvýšili o 25 až 30 %. K tomu 
treba prirátať aj rastúcu cenu práce, pohonných 
hmôt, čo dvíha náklady na montáž a samotnú do-
pravu zariadení.

„Inflácia výrazne ovplyvnila zdražovanie našich 
produktov. Ceny sa zvyšujú takmer každý mesiac, 
niekedy aj častejšie. Už neexistujú fixné cenníky ako 
kedysi, keď boli ceny za produkty fixné a nemenné 
celý rok a dalo sa s nimi pracovať. Teraz to vyzerá 
tak, že pri každom dopyte od zákazníka musíme 
oslovovať výrobcu a aktualizovať si ceny a až tak 
posielať cenovú ponuku,“ uzatvára Róbert Bröstl.

„Chladiaca 
technika 

môže 
vydržať aj 20 

rokov.“

Vďaka správnej a pravidelnej údržbe zo 
strany majiteľa a kontrolou technického 
stavu a chladiacej technológie zo strany 
chladiarenského technika môžu zariadenia 
vydržať aj desiatky rokov. V súčasnosti me-
níme u našich zákazníkov zariadenia, ktoré 
im slúžili bez problémov pätnásť až dvadsať 
rokov, no nároky na ekológiu a energie ich 
nútia tieto zariadenia vymeniť.

Veronika Šataníková,
majiteľka, Intaplastic
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Diskusie o znižovaní spotreby elektrickej energie sa vo verejnom priestore vedú už roky. 
Skutočne vážne ich však všetci dotknutí začali brať až prednedávnom po raketovom 
náraste cien elektrickej energie, ktorá na burze zdražela oproti predchádzajúcemu roku 
o stovky percent. Šetrenie elektriny sa aj preto stáva témou číslo jeden.

Peter Kapitán, peter.kapitan@atoz.sk

S 

ituácia na trhu s elektrickou ener-
giou je začiatkom roka turbulent-
ná. Hoci vláda prisľúbila domác-
nostiam aj podnikateľom pomoc, 
v niektorých prípadoch narástli 

obchodníkom zálohové platby aj o stovky percent. 
Napriek tomu, že distribútori aj Úrad pre reguláciu 
sieťových odvetví sľubujú nápravu, postupný rast 
cien elektrickej energie sa zdá nevyhnutný.

Aj preto je dnes viac ako kedykoľvek predtým ak-
tuálne rozmýšľať nad tým, ako znížiť jej spotrebu. 
Jedným z najväčších žrútov elektriny v predajniach 
sú chladiace a mraziace zariadenia. Keďže musia 
byť zapnuté neustále, je v praxi veľmi ťažké neja-
kým spôsobom regulovať spotrebu elektrickej 
energie. „Obchodníkom odporúčame zhodnotiť 
celkový stav zariadení a ich využiteľnosť v prevádz-
ke. Staré chladiace zariadenia majú zvyčajne vyso-
kú energetickú náročnosť, a to predovšetkým pri 
častejšom dochladzovaní výstavného priestoru. 
Taktiež je potrebné zhodnotiť, či je výstavná plo-
cha využitá naplno a či sa nechladí len prázdny 
priestor,“ hovorí majiteľka spoločnosti Intaplastic 
Veronika Šataníková.

Ak má prevádzka staršie chladiace zariadenia, je 
možné pomocou elektrických meračov zistiť, aká 
je ich skutočná spotreba elektrickej energie. Ak 
totiž majú spotrebiče niekoľko rokov, je vyso-
kopravdepodobné, že budú mať aj vysokú spotre-
bu. „Niekedy sa totiž nekládol taký dôraz na spot-
rebu elektrickej energie a v podstate bolo jedno, 
koľko dané zariadenia spotrebuje, pretože bola 
pomerne lacná. Na základe týchto meraní si vie 
každý obchodník zistiť približnú spotrebu zariade-
ní, ktoré sa aktuálne ponúkajú na trhu, a vie si 
orientačne vypočítať návratnosť, ak sa rozhodne 
investovať do nového,“ vysvetľuje Róbert Bröstl, 
obchodný zástupca spoločnosti AV Gast.

Staršie zariadenia považuje za najväčší problém pri 
spotrebe elektrickej energie aj Monika Juríčková 
z obchodného oddelenia spoločnosti A-nova, no 
upozorňuje, že spotrebiče menej náročné na ener-
giu sú zároveň aj drahšie. Ak teda obchodník prá-
ve nemá rozpočet na investíciu do nového chladia-
ceho zariadenia, existujú aj ďalšie možnosti, ako 
ušetriť. „Najviac je možné ušetriť vhodným umiest-
nením výrobku a správnou teplotou a vlhkosťou 
okolia,“ uvádza Monika Juríčková.

Ako na šetrenie

Zvyšovanie cien je veľkým problémom predovšet-
kým pre majiteľov predajní s potravinami, keďže 
tie sa prakticky bez chladničky či mrazničky neza-
obídu. Existuje však viacero spôsobov, ako znížiť 
spotrebu elektrickej energie aj bez výrazných do-
datočných nákladov. „Najčastejšie, aj keď nie úpl-
ne dokonalé riešenie, je dodatočné zasklievanie 
otvorených vitrín dvierkami, kde je úspora pre zá-
kazníka približne 17 percent v porovnaní s otvore-
nými vitrínami,“ uvádza Róbert Bröstl.

Ak sa však obchodník rozhodne pre výmenu chla-
diacich vitrín za nové vitríny, ktoré už sú zatvorené, 
vie dosiahnuť úsporu až približne 60 % v porovna-
ní s otvorenými vitrínami. „Ďalšou možnosťou je 
taktiež napojenie chladiacich zariadení na jednu 
digitálnu združenú chladiacu jednotku namiesto 
niekoľkých samostatných agregátov,“ upozorňuje 
Veronika Šataníková a pokračuje, že dvierka na 
chladiacich boxoch by dnes už mali byť samozrej-
mosťou všade. Práve umiestnenie chladiaceho ag-
regátu je pritom najmä pri väčších prevádzkach 
veľmi dôležité a môže zohrať veľkú úlohu pri ko-
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portážach vystúpia Miroslav Micheľ, majiteľ CBA Komfos, 
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KRMIVÁ patria 
medzi kategórie, 
kde nakupujúci 
poctivo sledujú 
zloženie a pokiaľ im 
to peňaženka dovolí, 
radi si za ňu priplatia.

GRILOVANIE ovplyvňuje počasie, ale aj chuť spotrebiteľov sa opäť stretávať.
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KRMIVÁ patria 
medzi kategórie, 
kde nakupujúci 
poctivo sledujú 
zloženie a pokiaľ im 
to peňaženka dovolí, 
radi si za ňu priplatia.

GRILOVANIE ovplyvňuje počasie, ale aj chuť spotrebiteľov sa opäť stretávať.

NEPREHLIADNITE

Ste na konci 
TaPmag. 
Neprehliadli 
ste niečo?

Ak sa chcete dozvedieť viac, 
kontaktujte nás na
www.tovarapredaj.sk/kontakty



 VYDÁVA: 
ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
Holečkova 29,    150 00  Praha 5
IČ: 48117706
Tel.: +420 606 023 052
www.atoz.sk, www.tovarapredaj.sk
Vzor e-mailu: meno.priezvisko@atoz.sk

ZAKLADATEĽ:
Christian Beraud-Letz

VYDAVATEĽ A KONATEĽ:
Jeffrey Osterroth

RETAIL GROUP MANAGER:
Jana Lysáková

ŠÉFREDAKTORKA:
Tatiana Kapitánová

REDAKCIA:
Izabela Bobulová, Peter Kapitán

KOREKTÚRY:
Terézia Kubizniaková

LAYOUT A DIZAJN:
Christian Beraud-Letz, Bruno Marquette

FOTOGRAFIE:
Tatiana Felicita Béreš, archív

OBCHOD:
Martin Horníček, Tatiana Koššová, 
Pavel Kotrbáček, Patricie Majerová, 
Irena Seibertová, Alica Šuťáková

FINANCIE, ADMINISTRATÍVA:
Pavla Kadlecová, Veronika Kerblerová, 
Jana Nerudová

TRAFFIC MANAGER, PRODUKCIA:
Eva Furmanová

DISTRIBÚCIA A PREDPLATNÉ:
Karolína Bezunková

CENA JEDNÉHO VÝTLAČKU:
3,50 eur/95 Kč

DTP:
WAU! Studio, s. r. o.

TLAČIAREŇ: 
Triangl, a. s.

DISTRIBÚCIA:
 Slovenská pošta, a. s., 
SEND Předplatné spol. s r. o., 
ReMax Courier Service, spol. s r. o.
E-mail: predplatne@atoz.cz

REGISTRAČNÁ ZNAČKA: MK ČR E 7649

ISSN 1805-0549
Odkazy na určité značky a ich využitie, či už v textovej, alebo 
obrazovej forme, spomenuté v edičnej časti tejto publikácie, 
sú bezplatné. Sú používané s cieľom poskytovať informácie 
o tovare a značkách.

Uvedené materiály môžu byť ďalej použité iba so súhlasom 
vydavateľa.

Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:

Partneri časopisu Tovar&Predaj sú:

TOVAR&PREDAJ #69 1–2 /23 3.50 € Od r. 2011

MLIEČNE VÝROBKY prechádzajú obdobím vysokého 
zdražovania i zmeny stravovacích návykov zákazníkov. 

STRETNUTIE 
S MARTINOM 
POLÁKOM,
riaditeľom spoločnosti 
1. day.

ČESKÝ OBCHOD v čase 
veľkých zmien. 

V našom  ďalšom čísle:

OBCHOD musí zabudnúť 
na skládky. 

E-COMMERCE sa ocitol v postpandemickej dobe, ale mnohí ľudia si na 
internetové nákupy zvykli a radi pri nich ostávajú.

VEĽKÁ NOC je 
obdobím stretnutí 
a pohostení.



ONLINE
OBCHOD

24/7

VYBERTE SI Z VIAC AKO
4 500 PRODUKTOV!
www.jungheinrich-profishop.sk | 0800 109 999


